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DINT RE JUConcomitent cu accelerarea pregătirilor necesare creării condițiilor de a „păși cu dreptul" în 1970, ultimul »n 1 ecbicilrlui cincinal, în vederea tmice și la toți indica- îi încă din primele zile, ctuală eforturile sînt >re realizarea integrală de plan pe 1969, atît pe ețului, cît și pe fiecare Sînt două obiective tau acum în fața orga- partid, comitetelor de .lizațiilor sindicale, tu- rilor, inginerilor și teh- întreprinderi.:u satisfacție — după 11 luni din acest an majoritate a colective- erilor industriale și or- onomice din județ și-au iros sarcinile de plan și . La producția globală a realizat un spor de ei, față de 131,7 mi- ■;ra angajamentul anual, marfă vîndută și înca- ;e de 124,9 milioane lei. ețului nostru a fabri- 'îrșitul lunii noiembrie, producție cu peste 820 nai mare decît în a- ă a anului trecut. Au și depășiți indicatorii Ăivitatea muncii, redu- de cost, beneficiile etc. ircabile au fost ob- ■ecția modernizării ți 15 produse și sortimbn- istici funcționale la ni- >r moderne, mai suple, » și mai productive. Se :ă, totodată, îndeplinitului privind reducerea ! materii prime, mate- ustibil: Ia metal cu ie, la energie electrică kWh, la material lem- mc, la combustibil con- 17 mii tone etc. Efor- î elan ale colectivelor de porțelan, între- .•mătura" Cluj, Fabri-i Turda, întreprinde- rioate din Dej, uzina .Metalul roșu" au dus greutăților întîmpinate îului privind nominali-de producție, asigu-ii și mai ales cele pe ■- iuionării cu materiiprime și materiale, ele reușind să recupereze rămînerile in urmă și să încheie anul cu rezultate pozitive. De pe acum au anunțat îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe a- cest an fabrica de produse cosmetice „Flacăra" din Cluj, fabrica de conserve ,11 Iunie" Dej, Fabrica de bere, întreprinderea de construcții- montaje-Cluj, fabrica „9 Mai" Turda și altele.Apreciem că unul din factorii decisivi ai acestor rezultate l-a constituit creșterea rolului conducător al organizațiilor de industrie, concretizat în sporit de competență în economiei, în priceperea asigurat, printr-o intensă

1.

partid din nivelul lor conducerea cu care au ________ , ____ muncă politică și organizatorică, valorificarea resurselor de energie, inițiativă și a spiritului de răspundere ale comuniștilor, ale colectivelor de întreprinderi. La începutul anului, cînd la uzina „Tehnofrig" s-a semnalat o ritmicitate necorespunzătoare a producției, mai ales în sectorul de prelucrări mecanice, pricinuită de deficiențele în aprovizionarea locurilor de muncă și în slaba utilizare a fondului de timp de către tinerii' muncitori recent angajați, organizația de partid a pus aceste probleme în centrul preocupărilor ei. Măsurile stabilite în urma unei analize exigente
1970
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activității conducerii secției. îna. cadrul adunării generale de partid, sistematica acțiune educativă în scopul întăririi disciplinei muncii, ajutorul pe care fiecare membru de partid l-a acordat cîte unuia sau doi tineri în organizarea lucrului, în executarea corectă a unor operații mai dificile, și-au arătat roadele : a crescut indicele de utilizare a timpului de lucru, s-a îmbunătățit ritmicitatea producției.Prin intervenții eficiente în organizarea producției s-a remarcat și organizația de partid de la uzina „Armătura". Cu cîteva ’ ' ‘cînd aici creșterea muncii și a eficienței economice la prelucrări era frînată pieselor cu duritate depășită — ce se realizau la turnătorie și care nu puteau fi prelucrate pe agregate fără a fi supuse unor tratamente de înmuiere — din inițiativa organizației de partid a fost format un colectiv de specialiști care a demonstrat convingător turnătorilor că, prin respectarea tehnologiei de turnare în toate fazele, se pot obține piese cu duritate corespunzătoare care pot fi „suportate" de către mașinile de prelucrat, fără un consum exagerat , de S.D.V.-uri. Acționînd cu hotărîre ori ’ de cîte ori apăreau „gîtuiri", organizația de partid a contribuit efectiv la realizarea sarcinilor de plan la toți indicatorii.Deși, așa cum am tele pe ansamblul bune, ele nu reflectă

uzina luni în urmă, productivitățiidin pricina

arătat, rezulta- județului sînt pe deplin posi-

DETE
5bilitățile și rezervele de care dispun întreprinderile noastre industriale. Aceasta este concluzia care s-a desprins dintr-o recentă plenară a comitetului județean de partid, oare a dezbătut amplu stadiul îndeplinirii planului și a angajamentelor. O seamă de rămîneri în urmă — nereali- zarea sarcinilor de plan la producția globală de patru întreprinderi din județ, la producția marfă vîndută și încasată de opt întreprinderi; faptul că sarcinile la export în industrie au fost realizate în proporție de 98,8 la sută față de plan și 95,9 la sută față de contracte ; în sfîrșit, paralel cu realizarea pe ansamblul județului a sarcinii de reducere a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă, 15 întreprinderi nu și-au realizat sarcinile ce le revin în această privință — reflectă o insuficientă valorificare a rezervelor interne, un sprijin nesatisfăcător acordat în a- ceste cazuri de organele locale de partid, ca și de forurile de resort respective.Perioada care ae mai desparte de sfîrșitul anului va fi folosită din plin pentru recuperarea rămînerilor în ' urmă. O deosebită atenție vom acorda combaterii oricăror tendințe de a justifica prin „cauze obiective" neajunsurile care se datoresc, în principal, carențelor în organizarea muncii, ca și deficiențelor de ordin gospodăresc. Conducerea întreprinderii de prefabricate din beton din Turda încearcă să motiveze nerealizarea pro- . ducției marfă vîndute și încasate prin lipsa unor sortimente de ciment și oțel beton. Dar întreprinderea se află în vecinătatea Fabricii de ciment și doar la cîțiva kilometri de uzina „Industria sîrmei" Cîmpia Turzii, care produc aceste sortimente de ciment și oțeluri ! Și, totuși,

(Continuare în pag. a IlI-a)

și angajamentele
pe acest an

Publicărn, In continuare, citeva din ultimele știri sosit» 
la redacție, în legătură cu succesele obținute în îndeplini
rea planului și angajamentelor pe anul in curs.• Furnaliștii și turnătorii de 

!s uzina „Victoria" din Călan au îndeplinit integral angajamentele anuale asumate în întrecerea socialistă. Notăm printre succesele lor realizarea unor economii însumînd 20 600 000 lei.Colectivul de conducere al uzinei apreciază că în obținerea acestor rezultate s-a făcut pe deplin simțit aportul cadrelor tehnice de specialitate în utilizarea mai productivă a a- gregatelor și a timpului de lucru, cît și sprijinul acordat de Centrala industrială Hunedoara, de care aparține uzina, privind buna aprovizionare cu materii prima și materiale. Ca urmare, s-au produs peste prevederi 2 500 tone de fontă pentru turnătorii și 2 200 tone de piese și utilaje turnate.

planului la zi mai mult mc produse din beton autoclavizat. Totodată, asimilată producția unor lieri precomprimați, pentru viticultură, cu un consum de oțel- beton de 4 ori mai mic, dar avînd aceeași rezistență. Economiile și beneficiile peste plan depășesc suma de 5 milioane lei.

la unele categorii de operațiuni de creditde 4 000 celular a fost spa-

« Tînăra întreprindere de prefabricate din beton celular autoclavizat din Doiceștl este prima unitate din județul Dîm- - -tfcvIțîT’fcare șica îndeplinit sarcinile anuale de plan, la producția globală și producția marfă. în această perioadă au fost elaborate peste prevederile

® Colectivul Fabricii chimice din Orăștie a îndeplinit la 8 decembrie sarcinile anuale de plan. Pînă la această dată, întreprinderea a livrat, pesteprevederi, articole din maseplastice și piese pentru Industria chimică în valoare de 5 325 000 lei. în aceeași perioadă au intrat în producția curentă 67 de produse și repere noi din mase plastice, îndeosebi piese pentru motoare electrice, pentru tractoarele de 40 CP și pentru noul tip de frigider ,,Fram“. Sporirea și îmbogățirea gamei produselor a avut loc în condițiile creșterii eficienței econo- . .m.iqel.ce.ea..ce^a^permis. chimișți- lor din Orăștie să înscrie pe a- genda realizărilor 6 820 000 lei economii și 5 468 000 lei beneficii peste plan.

Crbșterea continuă a veniturilor bănești ale populației a determinat sporirea an ae an a economiilor depuse la C.E.C. Instituție cu veche tradiție si prestigiu, Casa de Economii șț Consemnațiuni are în prezent relații cu milioane de cetățeni și deține în păstrare fonduri importante, existînd condiții ca să-și lărgească sfera de activitate, să treacă și la efectuarea unor operațiuni de creditare a populației.în ultimul timp, numeroși cetățeni au propus și au solicitat să obțină de Ia C.E.C. credite pentru constituirea avansurilor sau completarea sumelor pînă la costul integral al locuințelor proprietate personală. Avînd în vedere condițiile create și pentru a veni în întîmpinarea dorinței legitime a cetățenilor se acordă Casei de Economii și Consemnațiuni dreptul de a efectua asemenea operațiuni.Pentru ca întregul proces de creditare a construcției de locuințe proprietate personală să fie realizat printr-o instituție unică, astfel încît cetățenii să aibă un singur creditor. Casa de Economii și Consemnațiuni va prelua de Ta Banca de Investiții și operațiunile de creditare a construcției de locuințe efectuate de aceasta. Drept urmare, C.E.C. va acorda populației credite pentru construirea de locuințe proprietate personală și pentru amenajarea de spații locative destinate cazării turiștilor — operațiuni

preluate de la Banca de Investiții, precum și pentru constituirea avansurilor sau completarea sumelor pînă la costul integral al locuințelor — operațiuni noi, prin care se extinde sfera de creditare a populației. întru- cît în cadrul operațiunilor de creditare trebuie să existe o corelație între dobînzile încasate și cele plătite, ae impune reașezarea nivelului dobînzi- lor la unele din aceste operațiuni.In scopul lărgirii relațiilor de credit între C.E.C. și populație, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România, în temeiul legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, HOTĂRĂȘTE:Art. 1. — Se autoriză Casa de E- conomii șl Consemnațiuni să acorde populației din disponibilitățile sale, cu începere de la 1 ianuarie 1970. credite pentru constituirea avansurilor minime, prevăzute în Legea nr. 9 din 9 mai 1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală, de odihnă sau turism, precum și. pentru completarea, sumei necesare acoperirii costului integral în vederea contractării cu prioritate a locuințelor.Creditele pentru constituirea avan-
(Continuare în pag. a V-a)

Un cetățean ca oricare altul.

Axiomele cer cea mal mare cheltuială de vorbe, căci ele sînt, în fond, o e- vidență, și argumentarea e- vidențelor este cel mai laborios luoru. Ele sînt — cum se spune într-un termen la modă — „un constat", nu o problemă de rezolvat. Sînt rezultatul și nu datele unei ecuații. De aceea, pesemne, se discută atît de frecvent noțiunea „scriitor-cetățean", care nu înseamnă o mezalianță a scriitorului, ci aproape un pleonasm, de abia ascuns de două noțiuni care se suprapun, trăind ca una singură în unul și același om.Scriitorul nu este un specimen aparte, venit in societate prin sciziparitate, fără nici o legătură cu oamenii în mijlocul cărora trăiește și cu societatea din

Demosfene BOTEZ

care face parte. Orice scriitor, oricît de abstract în operă, stă în întruparea lui de om concret. Ca toți cititorii acestor rîn- duri. S-a născut într-o familie, mai mare sau mai mică, ce face și ea parte clin populația unui stat organizat, și care se compune din cetățeni ai acelui stat. A învățat în școlile organizate pentru cetățeni, se bucură de organizarea statului, care este o sumă de cetățeni, se bucură de mijloacele cetățenești de civilizație, de binefacerile tuturor instituțiilor organizate în stat. Statul însuși este organizat prin acordul

cetățenilor săi, manifestat prin alegeri, plebiscit, adunări naționale/ consilii populare. Are, ca oricare cetățean, drepturi prevăzute și garantate de constituție. Viața lui însăși este sub protecția legilor.De la 18 ani In sus se bucură de toate drepturile cetățenești. Este un cetățean ca oricare altul. Bineînțeles că are și el o ocupație : e scriitor. Așa cum altul e miner, sau oțe- lar, sau tractorist. O deosebire doar de specializare. Atîta tot — oricît de convins ar fi cîte unul că este de esență divină sau mitică — ceea ce poate să ajungă,

după vreo mie-două de ani, după urcarea în Olimp. Tî- nărul care a devenit miner, sau tractorist, nu și-a pierdut prin calificare calitatea genetică, aș spune organică, de cetățean. Nu și-o pierde nici cel care s-a născut sau — ceea ce se întîmplă mai des — s-a făcut scriitor.Dar, se pare că problema simbiozei „scriitor-cetă- țean" nu este asta, nu se reduce la atît, la „titulaturi”. In datele acestei probleme, noțiunea de cetățean nu este doar ca o indicație pe o carte de vizită, adică noțiune statică, teoretică, ci o noțiune vie, activă. E vorba de cetățeanul ce deține acest calificativ, printr-o activitate proprie, printr-o manifestare de cetățean.
(Continuare în pag. a V-a)
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Dacă vrem să construim

Interviu cu Jacques FREYMOND 
despre securitatea europeană

Director al Institutului Universitar de înalte Studii Internațio
nale și vicepreședinte al Comitetului Internațional de Cruce Roșie, 
prof. Jacques Freymond este o personalitate remarcabilă a vieții 
publice elvețiene, cu o reputație care depășește mult granițele 
țării sale în domeniul istoriei relațiilor internaționale.

— Se vorbește intens despre secu
ritatea europeană. In perioada ce s-a 
scurs după Declarația de la Bucu
rești din iulie 1966 și după lansarea, 
în martie trecut, a Apelului de la 
Budapesta am asistat la diferite 
schimburi de vederi oficiale, oficioa
se și pe planul opiniei publice, care 
relevă voința reciprocă — în Est ca 
și în Vest — de a se găsi un teren de 
înțelegere. Intîlnirea de la Moscova

nos-
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Almanahul Scînteia 1970O bogăție (concentrată) de informații din cele mai diferite domenii de activitate cu date la zi : • JUDEȚELE ȚARII — Populație, economie, trecut istoric, cultură, transporturi, puncte de popas (și, separat, GHIDUL HOTELIER 1970) • CIRCULAȚIE — Testele automobilistului • COSMOS — Un documentar despre Lună ți explorările spațiale • ALIMENTAȚIE — „Punctele", noul sistem dietetic folosit de piloții de avion pus la îndemîna publicului larg o EXPLORĂRI SUBMARINE — Un istoric bogat, cu ilustrații, de la Alexandru cel Mare pînă la recordurile batiscafului „Trieste" • SPORT — O fasciculă dedicată Campionatelor mondiale de fotbal din Mexic 1970 — program, regulament, comentarii de culise înaintea marii înfruntări • Aveți simț tehnic? E plăcută viața alături de dumneavoastră ? Cum stați cu spiritul de observație î — și alte teste numeroase, cu caracter distractiv
I
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Cel mai important test: ALMANAHUL SCÎNTEIA. Veți găsi o mare 
varietate de informații, între care multe vă interesează direct, pe 

dumneavoastră și familia dumneavoastră

SCRISORI 99 DUS-ÎNTORS“
PE CALE IERARHICA

organele centrale
și județene ale Ministerului Muncii

pro- mul-

Destinatar

La Ministerul Muncii se primesc zilnic, de la cetățeni, numeroase scrisori — propuneri, reclamații, sesizări,. cereri diferite. Ele constituie o dovadă incontestabilă a creșterii încrederii cetățenilor în această instituție, care, prin însăși natura preocupărilor sale, este chemată să manifeste solicitudine și receptivitate față de propunerile, sugestiile și observațiile lor critice, să rezolve cu grijă diferitele lor solicitări. Scrisorile reprezintă pentru minister și un

instrument de investigare și cunoaștere a realității soluționare a me de interesAnul acesta de la cetățeni de scrisori și număr relativ plică, printre faptul că în atribuțiile organismelor din subordinea ministerului intră — pe lingă o seamă de probleme de larg interes — multe de interes strict individual.— Dar nu numai atît — ne spunea Mihai Dobrescu,

de unor proble- general.s-au primit peste 81 000 cereri. Acest mare se ex- altele, prin

șeful oficiului de sesizări și reclamații al ministerului. O analiză atentă a conținutului scrisorilor, a problemelor reliefate de cetățeni in ele duce la concluzia că numărul ridicat de sesizări și cereri adresate ministerului este determinat și de alte cauze. Una dintre ele, și din cite ne-am dat seama, în urma investigațiilor noastre, cea mai importantă, este modul de lucru defectuos al organelor locale, de specialitate, care, neînde- plinindu-și îndatoririle față de solicitanți, îi pun ade-

sea în situația de a se a- dresa ministerului sau altor foruri centrale.într-adevăr, este știut, în cărui județ șoară activitateadupă cum cadrul fie- își desfă- cîte o direcție pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale (D.P.M.O.S.), subordonată consiliului popular județean și Ministerului Muncii. Această instituție este împuternicită să rezolve
Alexandru STROE

(Continuare în pag. a Il-a)

din 3—4 decembrie reafirmă hotă- 
rirea statelor socialiste participante 
de a milita în continuare pentru ca, 
în locul încordării, să fie promovate 
relațiile de bună vecinătate între sta
tele europene, pentru rezolvarea pro
blemelor actuale ale continentului 
nostru. Ecoul favorabil al propuneri
lor cu privire la ținerea unei confe
rințe europene confirmă accentuarea 
tendinței spre dialog intereuropean. 
Ca observator experimentat al sce
nei politice internaționale, care sint, 
după opinia dv, postulatele destin
derii între țările continentului 
tru ?— întrebarea răspunde unei bleme care mă preocupă de maită vreme : aceea a efectului pe care-! poate avea asupra securității europene intensificarea contactelor șl schimburilor pe cele mai diferite planuri între țările continentului. Am în vedere, între altele, schimburile de idei și de opinii între reprezentanții diferitelor țări ale continentului. Asemenea schimburi sînt totdeauna rodnice, totdeauna profitabile. Elveția, care a fost scutită de ororile războiului, întreține asemenea schimburi de idei, fără teama că confruntarea de păreri, care reflectă ideologii diferite, ar putea produce cine știe ce șocuri violente. Constat cu satisfacție că o țară socialistă, cum este România, nu pregetă să angajeze și să dezvolte schimbul de idei. Ea înțelege bine că schimbul de idei este primul postulat al destinderii.In ce mă privește, sînt un partizan al vizitelor, al contactelor reciproce la toate nivelurile, al unei mai bune cunoașteri reciproce — fruct al acestor contacte. în definitiv, noi toți, din Vest ca și din Est, ne aflăm în fața unor probleme similare, foarte greu de soluționat, impuse de dezvoltarea tehnicii — fie că este vorba de înzestrareamodern, tului, de tiere, de

spitalelor cu echipament de organizarea Invățămîn- construcția de drumuri ru- baraje etc. Firește, adesea
Interviu realizat da 
Horia LIMAN

(Continuare in pag. a V-a)



PAGINA 2 SC1NTE1Ă — miercuri 10 decembrie 1969

Apărați mo numentele!In scopul prevenirii degradării, denaturării sau distrugerii unor clădiri de mare valoare artistică și culturală, clădiri ce urmează a fi declarate monumente istorice, s-a luat măsura— binevenită — ca ele să fie protejate la fel ca și monumentele declarate. Iată însă că la Tîrgu-Mureș această hotărîre nu a fost respectată. Deși in Piața Trandafirilor existau două clădiri de mare valoare artistică— trecute pe noua listă a monumentelor istorice (este vorba de clădirea de la nr. 58 și cea vecină cu ea), din dispoziția consiliului popular al municipiului, aceste construcții, care păstrau de veacuri sistemul originar de bol- tire, au fost demolate, în locul lor urmînd a fi construită o... casă de mode. Cum „moda" a- ceasta a mai apărut și în alte localități, este timpul să măsuri in consecință. se iaLa gura sobei
Iarna bate la ușă. Adevărații 

gospodari sint pregătiți s-o in- 
timpine. Ce ne facem insă 
cu „gospodarii" din comuna 
Jiana (Mehedinți) 1 Dumnealor, 
respectiv consiliul popular co
munal, au uitat că in satul Dăn- 
ceu există o școală. Uitind acest 
lucru, au omis să-i repartizeze 
cota de lemne. Așa se face că 
elevii tremură de frig acum, in 
prag de iarnă. Conducerea școlii 
a amintit consiliului popular 
obligațiile ce-i revin, dar singu
rul răspuns a fost o... tăcere de 
gheață. (Cazuri asemănătoare ni 
se mai semnalează și din alte 
localități din țară). Atita lipsă de 
interes este greu de imaginat. 
Cine se va ocupa de „încălzi
rea"... responsabililor ?Repetăm apelulSemnalam, la această rubrică, grija ce trebuie acordată organizării excursiilor în munți pentru grupurile de tineri. Se vede însă că semnalul nostru n-a fost interceptat peste tot. Iată ce s-a intîmplat, in noaptea de 6 spre 7 decembrie, pe platoul Bucegi. Un grup de tineri turiști (excursie organizată de Biroul de turism al tineretului, din București), a suit în munți la cabana Vîrful cu Dor. Spre seară, deși tinerii au fost avertizați să nu pornească mai departe, ei s-au aventurat totuși. Au plecat spre Piatra Arsă pe drum marcat, dar s-au rătăcit. Autoritățile locale s-au alarmat -■— doar era vorba de viața unor oameni. Salva- montul din Sinaia a pornit în căutarea lor. După multe ore, tinerii au fost descoperiți aproape înghețați. Cu toate îngrijirile medicale, Marian Stoian a decedat. iar alți doi tineri s-au ales cu grave degerături. Sezonul alb abia a început. Se impune din partea Biroului de turism al tineretului, ca și din partea ghizilor, o grijă deosebită pentru organizarea, instruirea șl supravegherea grupurilor de turiști. Cazul prezentat o dovedește cu prisosință.Din munți a coborâtcasăO

bogata zonă etnografică aDin bogata zonă etnografică a 
masivului Harghita, acolo unde 
se intilnesc valea Ghimeșului ?i 
a cursului superior al Oltului, 
a fost coborîtă, in curtea mu
zeului din centrul orașului 
Miercurea Ciuc, casa unui har
nic gospodar. Înălțată in satul 
Singeorgiuciuc, cu 200 de ani in 
urmă, casa are un frumos cer
dac. Interioarele încăperilor sînt 
decorate cu aproape 300 de o- 
biecte casnice și de podoabă, lu
crate .cu motive folclorice se
cuiești și ceangăiești. Micul mu
zeu etnografic din Miercurea 
Ciuc mai cuprinde : o pitorească 
poartă din lemn sculptat, datind 
din anul 1813, un grinar din Va
lea Fișagului, un grajd și o șură, 
constituind astfel un punct de 
atracție pentru localnici și 
tatori.

vizi-

PREFABRICATELE
pun in cauză virtuozitatea

Recent, conducerea de partid și de stat a aprobat un important studiu— întocmit în urma cunoscutelor indicații privind intensificarea procesului de industrializare la construcțiile de locuit și social-culturale— cuprinzînd liniile generale ale dezvoltării prefabricării și a altor procedee tehnologice eficiente în domeniul amintit, în perioada 1971 — 1975. Pornind de la constatarea simplă că efortul de investiții va fi atît de amplu încît, chiar în condițiile unei creșteri prezumate a productivității muncii cu 38 la sută, la nivelul anului 1975 va fi nevoie de 160 000 de constructori în plus pentru a asigura îndeplinirea planului, se ajunge ușor la concluzia necesității unui salt în ritmul de efeștere a productivității. Soluția prezentată în studiu este aceea a extinderii sistemelor constructive industrializate— panouri mari prefabricate, structuri mixte, turnarea în cofraje glisante — cale sigură pentru obținerea unor productivități înalte, pe care practica mondială și experiența de pînă acum a constructorilor noștri o recomandă și o confirmă. Ar urma astfel ca, în 1975, prin sisteme industrializate să se execute 77 la sută din totalul apartamentelor (față de 35,8 la sută în prezent), ceea ce va determina reducerea consumului de manoperă pe apartamentul mediu cu 12 procente și a consumului de cherestea cu 23 procente. Prin lărgirea industrializării și la categoria clădirilor social-culturale, la sfîrșitui viitorului cincinal se va ajunge la utilizarea anuală a unui volum de 230 000 mc elemente prefabricate numai la acest gen de construcții. De exemplu, se propune ca întreaga capacitate de cazare prevăzută să se realizeze în perioada 1971—1975 pe litoral să fie cuprinsă în clădiri executate prin procedee industriale. Structuri parțial sau integral prefabricate se vor aplica în construcția de școli, creșe-grădi- nițe, cămine, cinematografe, clădiri administrative etc.Ce urmări va avea acest proces asupra orașelor noastre, asupra viitoarelor ansambluri urbane ? Este compatibilă prefabricarea cu cerințele de varietate arhitecturală, de conturare a specificului local ? Mai există și alte căi, mai puțin explorate încă, ale progresului tehnic ? Care vor fi consecințele acestui progres asupra profesiunii însăși de arhitect ? Pentru a răspunde la asemenea întrebări, zilele trecute a avut loc o plenară a Uniunii arhitecților, care a dezbătut problemele industrializării și prefabricării construcțiilor de locuit și social-culturale, așa cum rezultă ele din studiul amintit mai sus.Atît referatele prezentate, cît șl vorbitorii au subliniat faptul că, în acest domeniu, noi deținem o experiență valoroasă, semnificativă. Clădirea executată la București în 1956 după un proiect elaborat în colaborare-de IPCT și ÎNCERC a Constituit^ a zone seismice.pa-

arh. W. Juster, mutarea spectaculoasă a templului de la Abu-Simbel dovedește că pînă și o asemenea lucrare ar putea fi astăzi executată din elemente prefabricate. Monotonia nu este imanentă industrializării construcțiilor ! numeroase ansambluri realizate prin mijloace tradiționale suferă și ele de monotonie. în 'mod paradoxal, aprecia arh. E. Vernescu, clădirile construite cu mijloace tradiționale imită de multe ori expresia arhitecturală obținută prin pre- fabricare. Chiar și metism dovedește limbajul oferit de îl exercită asupra dent, prefabricarea imite cît mai bine nale, ci să se ridice la o calitate nouă. Hotărîtoare în acest sens este valorificarea completă a posibilităților oferite de noile procedee, cunoașterea și stăpînirea lor atît de către cei care elaborează proiectele, cît și de către cei care, în fabrică sau pe șantier, le dau viață.Ce se înțelege prin stăpînirea posibilităților tehnice ? în primul rînd aceea că prefabricarea, de exemplu, nu trebuie privită ca un scop în sine, căruia să I se subordoneze rezolvările funcționale sau plastice, ci ca un mijloc de soluționare mai eficientă a marilor sarcini ce stau în

un asemenea mi- atracția pe care tehnica modernă arhitecților. Evi- nu-și propune să soluțiile tradițio-
u-

S

Preocupări ale arhitec
ților în legătură cu im
perativul industrializării 
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Vă amintiți fabula în vulpoiul este... desemnat . cător peste orătănii ? Cam așa s-au petrecut lucrurile și cu Va- sile Axinte, de Ia cooperativa a- gricolă din Roznov (Neamț), care a îndeplinit, pînă de cu- rînd, funcția de președinte al comisiei de judecată. Fără a se ține seama de antecedentele sale penale, el a fost „ales" să facă dreptate și să apere integritatea avutului obștesc. Să vedeți însă epilogul : cel care a băgat mina pînă la cot în a- verea cooperativei a fost tocmai președintele comisiei. Profitînd de faptul că era și merceolog, Vasile Axinte a luat, în numele cooperativei, dar cu acte false, o mare cantitate de ciment și de plăci de azbociment de la fabrica din Bicaz, pe care le-a dus... la el acasă. Fapt pentru care expreședintele comisiei a primit... trei ani pe muchie. Mult, dar face 1Mult, dar face I

care jude-

Rubrică redactatâ de :
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 
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• Blocul de locuințe cu 8 etaje din strada Secuilor, Aleea B, nr. 2, a fost racordat din greșeală (!) la rețeaua de alimentare cu apă caldă — cu o presiune corespunzătoare blocurilor cu 4 etaje. Din această cauză, peste 48 de familii, care locuiesc la etajele 5—8, nu au apă caldă. Nenumăratele noastre cereri, intervențiile făcute de comitetul asociației de locatari, la centrul I.A.L. din cartier au rămas fără nici un rezultat în schimb, I.A.L.-ul respectiv nu uită ca lună de lună să încaseze și de la noi cheltuielile legate de consumul de apă caldă. Ni s-a spus că vom fi scutiți de plata pentru apa caldă, dar aceasta nu schimbă situația noastră.

luminează. Oare de cit timp mal are nevoie conducerea I.D.E.B.-Filaret pentru a trece în mod practic la rezolvarea cererilor noastre îndreptățite ?
Un grup da locatari
Șoseaua Viilor 44 — București
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Adrian CÎRSTOIU
Str. Secuilor, Aleea B nr. 2, lector 5,
București

• Cu un an in urmă, C.A.P. „Drum Nou" din comuna Gălbinași, județul Buzău, a cumpărat de la In- .• treprinderea „Tehnometal" din Timișoara o vinturătoare ) mecanică. întreprinderea respectivă a livrat la timp - mașina, însoțită de tot felul de acte, facturi, instrucțiuni de folosire etc. Un singur lucru a fost omis : lada cu accesorii, fără de care vînturătoarea nu poate fi pusă în mișcare. A urmat o corespondență amplă pe tot parcursul anului care s-a scurs și întreprinderea „Tehnometal" tace. Abia în noiembrie. întreprinderea ne-a comunicat că ne-a trimis lada cu accesorii, dar aceasta n-a sosit ,1a destinație. Și, uite așa,, un utilaj în care am investit peste 17 000 lei stă nefolosit de un an de zile. Sperăm ca pînă la viitoarea recoltă lada să ajungă la noi 1
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• De cite ori vreo cursă nu-și respectă programul, locuitorilor Cimpulungului și celor din Împrejurimi li se spune că autobaza locală este dotată cu prea puține autobuze pentru transportul călătorilor. Adevărul este Insă cu totul altul. Sînt autobuze destule, dar multe dintre ele stau pe butuci. Datorită, în primul rînd, lipsei de piese de schimb ; In al doilea rînd — inexistenței unei stații de întreținere a autovehiculelor și, în al treilea rînd — reparațiilor total necorespunzătoare făcute de I.R.A.-Cîmpina. Acestea sînt cauzele obiective. La care se mai adaugă și cele subiective : exploatarea necorespunzătoare a mașinilor, lipsa de disciplină ■ personalului ș.a.m.d. Se simte cineva (de la D.R.T.A. — Argeș, I.R.A. — Cîmpina și autobaza Cîmpulung) cu musca pe căciulă 7 Dacă da, să o dovedească luînd măsuri tn consecință pentru înlăturarea deficiențelor care trenează de luni și luni de zile. Dacă tru, e datoria Ministerului Transporturilor să-i facă să înțeleagă că locul autobuzelor nu este pe butuci, ci pe trasee.

Vaiile I. OPREA
C.A.P. „Drum Nou’, județul Buzdu• în comuna Dîrmănești au funcționat cinci mori de apă care deserveau satele aparținătoare, precum ți altele din imediata lor apropiere. Toate cinci au fost Insă desființate de către întreprinderea „Progresul" Pitești ca fiind nerentabile. întrucît cetățenii erau ne- voiți să parcurgă distanțe de 12—20 km pînă la morile cele mai apropiate, într-o adunare populară de acum doi ani au hotărît construirea unei mori de foc prin contribuție voluntară. Conform unei aprobări din partea comitetului executiv al consiliului popular județean, primite încă de acum un an, urma ca întreprinderea amintită să preia clădirea nou construită și să o înzestreze cu utilajul necesar. în vara acestui an, localul morii a fost terminat. De atunci am făcut nenumărate adrese către conducerea întreprinderii „Progresul" pentru a face ceea ce depinde de ea în vederea punerii în funcțiune a acestei mori, dar fără rezultat. Ne-am adresat și direcției județene de industrie locală, care a dat, la rîndu-i, dispoziții ferme în acest sens întreprinderii din subordinea sa. Nici aceste dispoziții n-au avut însă efectul scontat. Cui trebuie să ne mai adresăm pentru a determina totuși această Întreprindere să-și facă datoria ?

mentări și în alte direcții previzibile ale Industrializării construcțiilor. Prezentînd experiența existentă la noi în domeniul prefabricării cu elemente spațiale, arh. E. Vernescu a susținut ca aplicarea acestui sistem de mare viitor să fie urmărită în continuare. în numeroase țări, elementele spațiale prefabricate sînt folosite în mod curent, iar ansamblul realizat la Expo ’67, la Montreal, a ilustrat elocvent posibilitățile extraordinare ale acestui sistem de o înaltă tehnicitate. Prof. arh. H. Maieu a subliniat utilitatea unei perspective mai largi în cercetare, atît prin a- bordarea unor perioade mai ample, cît și prin diversificarea căilor de urmat. în acest sens, el a pledat pentru intensificarea cercetărilor în domeniul aplicării pe scară largă a maselor plastice la elementele de construcții și a prezentat unele exemple convingătoare de clădiri executate în străinătate din panourișoare, realizate din polistiren armat cu fibre de sticlă și alte materiala sintetice. Industria noastră chimică, aflată în puternică dezvoltare, are datoria să contribuie mai mult decît pînă în prezent la progresul tehnic al construcțiilor.Toate aceste mutații — unele certe, unele previzibile și foarte probabile, iar altele imprevizibile Încă — impun o reconsiderare a formației actuale și viitoare a arhitecților. Industrializarea pretinde o concepție nouă a proiectării, caracterizată prin unitate modulară și tipizare, o anumită disciplină de gîndire, bazată pe un bagaj substanțial de cunoștințe tehnico-științifice. Rezultă de aici utilitatea unei post-specializări a actualilor proiectanțl, cît și necesitatea reconsiderării generale a învățămîn- tului de arhitectură, pentru ca profilul viitorului specialist să concorde cu mijloacele pe care va fi chemat să le mînuiască. Foarte mulți dintre cei care au luat cuvîntul au fost de acord în a sublinia o asemenea cerință.Prin promptitudinea cu care a reacționat, prin profunzimea și seriozitatea dezbaterilor, prin concluziile valoroase la care a ajuns, recenta plenară a Uniunii arhitecților — la care au participat și reprezentanți ai C.S.E.A.L., ai unor sectoare de activitate învecinate — a reprezentat o acțiune reușită, meritorie. Vorbitorii și-au susținut expunerile cu un material interesant, bazat în mare parte pe propria lor experiență și, în general, au reușit să trezească și să mențină viu interesul celor prezenți. Este de așteptat ca dezbaterile să fie urmate de ecouri corespunzătoare din partea acelor organe și instituții ai căror reprezentanți au fost de față, pentru ca asemenea consultări cu obștea arhitecților să fie plenar valorificate.
Arh. GH. SASARMAN

Ion SIMION
Cîmpulung, județul Argeș• La o scrisoare trimisă de către redacție cercetări, semnalînd o seamă de lipsuri de la generală Gratia-Teleorman, inspectoratul școlar județean ne răspunde următoarele i „Vă facem cunoscut că am anchetat exactitatea celor relatate în scrisoarea adresată dv. în. legătură cu unele nereguli de la Școala generală Gratia, județul Teleorman. După cum reiese din referat (sic I) o parte din cele relatate tn scrisoare se confirmă..." Cel puțin trei întrebări se ivesc după acest răspuns i 1) despre ce referat este vorba ; 2) ce anume se confirmă sau nu din scrisoare și 3) ce măsuri s-au luat pentru înlăturarea deficiențelor... confirmate ? Pentru că, în ultimă instanță, acesta este scopul urmărit prin scrisoarea respectivă, și nu numai simplul act de a confirma sau infirma faptele pe care ea le aduce în discuție I

pentru Școala
N. ROTARU
președintele Consiliului popular 
al comunei Dîrmânești, 
județul Argeș• Am Încheiat cu cooperativa „Prestarea" din Cralo- va un contract pentru construirea unei case. Deși în î contract s-a prevăzut ca această construcție să fie gata la 30 septembrie 1968, pînă în prezent nici jumătate ț din lucrare nu a fost executată. în urma sesizărilor și insistențelor mele, s-a stabilit, printr-o minută încheiată de un delegat al UCECOM, ca ultim termen ziua de 30 septembrie a.c. Dar nici de astă dată sa- larlații acestei cooperative nu și-au respectat obligațiile. în schimb, o serie de materiale : bare de fier, seîn- duri, cărămidă de pe șantierul unde se construiește casa mea au Început să dispară, fiind folosite de salariații cooperativei la alte lucrări particulare.Nerespectarea obligațiilor contractuale de către cooperativa „Prestarea"-Craiova nu a fost curmată nici la Intervenția organelor județene ale cooperației meșteșugărești și nici a UCECOM-ului. Oare aceste foruri nu pot, într-adevăr, să intervină pentru curmarea unor astfel d« practici ?

prezent In fața arhitecților șl constructorilor. Iar eficiența 'trebuie concepută aici în mod complex, atît prin prisma dezideratelor tehnico- economice, cit și funcțional-plastice, atît unele cît și celelalte slujind unor, obiective sociale de deosebită însemnătate. Pentru a ne referi în mod concret la tehnica panourilor mari prefabricate, este absolut necesar să se asigure o elasticitate corespunzătoare a tehnologiei, astfel încît cu aceiași utilaj, fără modificări costisitoare, să se poată obține diferite tipuri de panouri. Această elasticitate, corelată cu o elasticitate a concepției, poate să asigure clădirilor executate din panouri mari o varietate a fațadelor, chiar superioară celei realizabile prin procedee tradiționale.Stăpînirea tehnicii mai Înseamnă deplina valorificare a avantajelor pe care ea le oferă. Numeroși vorbite s-au referit la necesitatea eliminării operațiunilor de finisaj și remediere de pe șantier, care micșorează substanțial avantajele prefabricăril, la necesitatea executării în fabrică a unor panouri complet finisate și a reducerii operațiunilor de pe șantier la cele de montaj. Pentru aceasta e nevoie să se asigure o tehnologie corespunzătoare. materiale de bună calitate, dozaje adecvate, pentru a se obține precizii „la milimetru", o finețe geometrică a detaliilor, suprafețe netede, compatibile cu un finisaj elevat. în fine, șantierul trebuie să înceapă cu execuția drumurilor pentru ca panourile să nu se deterioreze la transport. O importanță deloc neglijabilă au lărgirea gamei materialelor eficiente de izolații, ca și îmbunătățirea soluțiilor de îmbinare a panourilor. în sfîrșit, sortimentul materialelor de finisaj, calitatea și aspectul lor sînt decisive pentru varietatea expresiei și ținuta arhitecturală a clădirilor din panouri mariSubliniind însemnătatea măsurilor cuprinse în studiul prezentat, unii specialiști au atras atenția asupra necesității ca, alături de eforturile depuse pentru extinderea sistemului de execuție cu panouri mari din beton armat și a sistemelor mixte, să se întreprindă cercetări șl experi-

• Sîntem mai multe familii care, de aproape 6 luni de zile, cu concursul I.D.E.B.-Filaret și I.A.L. 5, nu putem beneficia de avantajele curentului electric. Instalația electrică din locuințele noastre — imobilul din Șoseaua Viilor 44 — necesita unele remedieri ce trebuiau executate de I.A.L. 5. Deși am făcut nenumărate cereri, insisttnd ca aceste reparații să fie urgentate, deoarece încă In luna Iunie, I.D.E.B.-ul ne-a Întrerupt curentul, I.A.L. 5 a depus la I.D.E.B.-Filaret dosarele cu situația lucrărilor de-abla la sflrșltul lunii octombrie (!). De atunci, dosarele zac prin cine știe ce birouri, iar la noi tn casă tot străvechiul opaiț Ion GEORGESCU
Sir. Desrobirii nr. 33 A, Craiova
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stațiunile

direcția(Urmare din pag. I) 4 luni.Voicu către conducerea

bal ne o-climaterice

prima aplicare pe plan mondial panourilor mari înDe remarcat că procedeul nourilor mari s-a aplicat în țara noastră la cîțiva ce a început sățări ca Franța sau U.R.S.S. In intervalul care s-a scurs pîrtă în prezent, la noi s-au executat peste 50 000 de apartamente în blocuri din panouri mari. In paralel, s-au extins construcțiile în structuri mixte, în cofraje metalice ; 600 de blocuri cu peste 50 000 de apartamente au fost realizate în cofraje glisante. S-au elaborat proiecte și s-au făcut unele experimentări pentru aplicarea prefabricării la creșe-grădinițe, școli, cinematografe, internate școlare, săli de gimnastică, precum și la clădiri administrative, clădiri anexe pentru industrii, laboratoare ș.a.Analiza rezultatelor obținute, ca și 
a experienței existente pe plan mondial, permite să se afirme că prefa- bricarea constituie nu numai un procedeu tehnic de mare eficacitate, dar și o sursă de îmbogățire a limbajului arhitectural. Consemnînd că mai sînt voci care se opun tipizării și industrializării construcțiilor, arh. T. Niga a arătat că prefabricarea este capabilă să satisfacă cele mai înalte exigențe arhitecturale, că nu există elemente ale arhitecturii moderne care să nu se poată realiza pe această cale, cu condiția ca posibilitățile tehnice să fie pe deplin stăpînite. După opinia

toate problemele care-1 cad în competență. De ce continuă, totuși, să sosească la minister numeroase scrisori în care se solicită, bunăoară, efectuarea de cercetări în legătură cu accidente de muncă izolate, cereri pentru acordarea alocației de stat pentru copii, a pensiei ș.a.m.d. — scrisori care pot fi rezolvate de către aceste organe ?Tîmplarul Teodor Dudău din stația C.F.R. Piatra Olt a adresat ministerului, la începutul acestui an, cîteva scrisori în care cerea să sc efectueze cercetări privind accidentul de muncă pe care l-a suferit la 8 iunie 1968 (!). în fiecare întreprindere există un tehnician care se ocupă, în mod expres, cu problemele de protecția muncii, în județ funcționează un inspectorat pentru protecția muncii, de asemenea cu sarcini exprese în această privință. De ce a fost nevoie de deplasarea specială la fața locului a unui inspector din minister pentru a elucida, după atîtea luni de zile, problema semnalată de cetățean, care trebuia rezolvată în mod obligatoriu de inspectoratul județean pentru protecția muncii?Alte cîteva scrisori primite la minister în cursul a- cestui an semnalau o seamă drul trîni din Brad, lipsuri pe care organele Consiliului popular județean Hunedoara aveau datoria să le înlăture încă de la primul semnal, nicidecum să le lase să treneze luni în șir, pînă lâ intervenția ministerului. . Mai mulți pensionari din Bacău au sesizat încă de la

de lipsuri din căminului de ca- bă-

începutul anului, în repetate rînduri, organelor locale o serie de nereguli ce se petrec la casa de ajutor reciproc a pensionarilor, din localitate, dar timp îndelungat nu s-a dat atenția cuvenită acestor sesizări. în mod firesc, în fața acestei tăceri inexplicabile, cei în cauză s-au văzut nevoiți să se adreseze și ei ministerului.Că aceste situații — și pot fi date sute de exemple — sînt de competența ganelor litate o un fapt de cele nisterul rezolvării lor, tot la organele locale. Desigur, în astfel de situații, serviciile din minister să acționeze în așa fel încît să asigure o soluționare promptă și compe- !tentă a fiecărei scrisori primite. Cum își îndeplineso diferitele compartimente ale ministerului această sarcină ?La 13 martie a. c. a fost primită la minister scrisoarea lui Ion Lupu din comuna Voineasa-Olt, care cerea rezolvarea unei situații personale. Scrisoarea a fost repartizată, pentru soluționare, de către oficiul de sesizări, direcției asistență socială, din minister. De acolo, după ce a fost ținută nejustificat în sertar timp de aproape o lună, a fost îndrumată pentru cercetări Consiliului popular al județului Olt. („Vă rugăm să analizați situațiasus-numitului și să ne înaintați urgent (subl. ns.) o cercetare de teren detalia- ■ tă...“. Cercetarea aceasta cerută urgent a durat însă, la Consiliul popular județean Olt, nici mai mult, nici mai puțin decît cinci

or-locale' de specia- demonstrează încă și anume acela că, mai multe ori, rnî- apelează, în scopul

pectivă a ministerului răspunde t-ll-ll»..'.. după alte 45 de zile. Cu alte cuvinte, soluționarea a- cestei scrisori relativ simple a durat... peste șapte luni.Maria Mezel din județul Bihor a semnalat ministerului, la o situație carnetul Scrisoarea diată la .. ....D.P.M.O.S.-Bihor. Ce a fă-

solicitantului

25 aprilie a.c., în legătură cu său de muncă, sa a fost expe- 14 mai către

scrisoare abia după Cetățenilor Ilie C. din comuna Valea Călugărească — Prahova, Ion Caicaș din comuna Scîn- teia — Ialomița, li s-a răspuns după 3 și, respectiv, 2 luni. Așa se face ca tn primele opt luni ale acestui an, sus-amintita direcție a în- tîrziat rezolvarea a aproape 300 de scrisori. Cam la tel stau lucrurile și la direcția legislației muncii, care, în nu puține cazuri — spațiul nu ne permite să Insistăm
f •• ■'<

La Sinaia

nea tărăgănări, cetățenii sfnt puși în situația de a reveni cu alte reclamații adresate ministerului, ba, mai mult, de a apela chiar și la alte foruri centrale, pentru rezolvarea solicitărilor lor. Iată, deci, o amplificare artificială' de corespondență, care răpește timp prețios direcțiilor ministerului și organelor centrale și locale.Se cuvine să spunem cl- teva cuvinte și despre activitatea uneia dintre cele

pentru

Locuri
Șl 
în

trimestrul i 1970
pentru odihnă
tratament

Agențiile Oficiului Național da Turism din întreaga țară au pus în vînzare locuri pentru odihnă — tn stațiunile Bușteni, Sinaia, Predeal, Borsec, Sovata, Tușnad, Lacul Roșu și pentru tratament 
balnear — la Călimănești, Căciu- lata, Olănești, Govora, Sovata, Borsec, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Pucioasa, Sinaia, Herculane, 1 Mai, Bazna, Ocna Sibiului, Sîn- georz, Buziaș, Eforie-Nord — în ieriile din trimestrul I 1970. Po-

sesorii de bilete de la O.N.T. beneficiază de tarife reduse la cazare și masă și de o reducere cu 50 la sută la tariful de transport pe C.F.R. și I.R.T.A.De asemenea, se asigură cazare gratuită și 50 la sută reducere la costul mesei pentru copiii pînă la 7 ani (dacă nu se solicită pat separat), reducere la cazare cu 50 la sută pentru copiii între 7—14

Ceea ce însă trebuie reținut deunității (șef oficiu Iorgu Bîrsan) este necesitatea rezolvării cu prioritate a cazurilor urgente, a cererilor cetățenilor care au împlinit sau chiar depășit vîrsta de pensionare, pentru a nu-i lipsi, pentru o perioadă, de pensie, !pune pe este cazul ca din Porumbacu de Sus — Sibiu, în vîrstă de 62 de ani, care a venit pînă
pentru a nu-i drumuri. Cum lui loan Sil-

SCRISORI „DUS-lNTORS"
cut apoi, tn acest caz, direcția legislației muncii din minister ? A așteptat —! rea răspunsului de la deț, pentru ca trimită, în final, celui cauză. Și a așteptat pînă la... 7 noiembrie. Adică, aproape 6 luni.Am insistat cu investigațiile noastre în acest sens în cadrul a două direcții din instituție. Iată, bunăoară, cîteva exemple de la direcția asistenței sociale : rezolvarea scrisorii trimise de Eva Alafi din comuna Peregu Mare-Arad — privind drepturile la alocația de stat — nu necesita nici o cercetare pe teren, ci doar simpla consultare a legii. Cu toate acestea, solicitanta a primit răspuns la această

sosi-ju- să-1 în așa
— are nevoie de o lună- două pînă ce se decide să trimită scrisorile spre rezolvare organelor județene. (Exemple : scrisoarea lui Constantin Popa din Brașov, primită la 16 ianuarie a.c. și trimisă la 18 februarie direcției județene ; scrisoarea Elisabetei Nagy din Reghin, ținută tot așa „în suspensie", în cadrul direcției, circa o lună și jumătate etc.).Cu alte cuvinte, tn unele compartimente din minister se repetă — în mic — fenomenul ce se petrece — în mare — la direcțiile județene de specialitate, ale căror deficiențe „îndreaptă" spre minister o avalanșă de scrisori. Nemulțumiți, pe bună dreptate, de aseme-

mai solicitate, la ora actuală!, unități din subordinea directă a Ministerului Muncii — oficiul de evidență a documentelor de asigurare. Unitatea a fost creată cu scopul de a se veni în sprijinul cetățenilor din întreaga țară care solicită diferite acte de vechime în muncă pentru perioade mai îndepărtate, în vederea pensionării. Oficiul avea de rezolvat în acest an aproximativ 36 000 de cereri de eliberări de acte și reveniri la aceste cereri, unele dintre ele da- tînd din anii trecuți. Dintre acestea au fost soluționate, pînă la 1 decembrie a.c., 24 000. Este de înțeles că, avîndu-se în vedere numărul lor, nu toate cererile pot fi rezolvate operativ.

acum de două ori la București, la oficiu (prima dată în octombrie 1968), pentru a i se elibera adeverința de vechime, dar s-a ales doar cu promisiuni și de atunci tot așteaptă în zadar primirea ei acasă. în situația sa se află și alți solicitanți.Investigațiile noastre au «cos la iveală, așadar, o seamă de cauze care explică numărul mare de sesizări și cereri ce sosesc pe adresa Ministerului Muncii La acestea se mai adaugă, de bună seamă, și alte.e — printre care insuficienta și ineficienta activitate a oficiului de sesizări al ministerului tn ce privește urmărirea rezolvării scrisorilor în cadrul diferitelor compartimenta ale institu-

ției. Să ne gîndim numai la situații de genul celor amintite mai sus, cînd u- nele scrisori primite la a- cest oficiu zac sâptămîni și uneori chiar luni de zile prin birourile diferite.or direcții din minister fără să se întreprindă nirtic pentru rezolvarea lor. E drept, o asemenea situație anormală a determinat uneori oficiul menționat să semnaleze conducerilor compartimentelor respective a- tari întîrzieri, dar aceste Intervenții nu s-au soldat cu rezultatul așteptat, iar oficiul s-a mulțumit cu a- ceastă stare de lucruri. De altminteri, la o cercetare mai atentă, însăși evidența ținută la oficiu — adică instrumentul său principal de urmărire și de intervenție pentru impulsionarea rezolvării scrisorilor în compartimentele ministerului — se dovedește deficitară, incompletă, nu permite sesizarea în timp util a diferitelor depășiri de tfermene, reveniri, rezolvări formale, ș.a.m.d.Subscriem la opiniile exprimate în cursul investigațiilor noastre de mai mulți salariați din minister, trivit cărora este poate de firesc rile care, prin lor, nu implică fel intervenția lui să fie soluționate de către direcțiile județene. Tocmai de aceea, ținîndu-se seama de modul defectuos de lucru al unora dintre a- cestea, se impune, ca o necesitate stringentă, găsirea unor modalități de îndrumare concretă și sistematică a lor, exercitarea unui control riguros și eficient în primul rînd din partea co-

mitetelor executive ale consiliilor populare. Pentru că este evident că numai prin- tr-o preocupare sistematică, stăruitoare din partea acestora se poate ajunge la încetățenirea, în cadrul fiecărei direcții județene pen- (tru problemele de muncă 1 și ocrotiri sociale, a unui stil de lucru menit să asigure respectarea cu strășnicie a legilor, rezolvarea promptă a celor mai diferite chestiuni de viață ce io sînt semnalate de cetățeni. Firește, un rol important revine și ministerului, ...........................................dacăsă fie ferite de avalanșa de sesizări, trebuie să pună un accent mai mare pe activitatea de îndrumare și control în județe, să acorda sprijin calificat, eficient organelor locale de specialitate, în scopul perfecționării activității lor. O primă Și

ale cărui direcții, vor, Intr-adevăr,

indispensabilă ție însă să condi- este aceea c» facă ordine, în rezolvării sesi-
pocit se ca scriso- conținutul în nici un ministeru-

ele privința zărilor, în propria lor casă. Aceasta, întrucît, după cum am văzut din exemplele de mai sus (și noi ne-am oprit numai asupra cîtorva din ele), în unele direcții din minister solicitudinea, respectul față de semnatarii scrisorilor nu sînt la înălțimea așteptărilor.Se înțelege de la sine că toate acestea impun, în mod firesc, conjugarea eforturilor tuturor factorilor menționați, în scopul asigurării rezolvării prompte și competente a scrisorilor primite de la cetățeni. Este nu numai un deziderat, ci » obligație profesională și cetățenească. i
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Gospodărirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, între care metalul ocupă un loc important — prin cele două căi principale cunoscute i transformarea lor în valori materiale de înaltă calitate și reducerea consumurilor specifice cu care se obține fiecare produs — constituie o sarcină economică majoră, de stringentă actualitate. Asupra înfăptuirii a- cestel sarcini, a îndatoririlor ce revin în acest sens întreprinderilor industriale, forurilor de resort, s-a insistat din nou la Congresul al X-lea al partidului. „Una din lipsurile serioase care mai dăinuie în industria noastră este existența unor consumuri materiale prea ridicate — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al P.C.R. Este necesar să se treacă la revizuirea exigentă a normelor

de consum industrial, la stabilirea lor pe baze științifice, în raport cu nivelul consumurilor existente pe plan mondial".Pornind, deci, de la însemnătatea deosebită ce o are reducerea continuă, sistematică a consumurilor specifice de metal, să analizăm evoluția situației — sub acest aspect — în întreprinderile industriale din Capitală, care, după cum se știe, au o pondere însemnată în producția industrială globală a țării. în trei trimestre ale anului curent, potrivit datelor ce le deținem, unitățile industriale din București au economisit, în total, 2 824 tone metal. Ea obținerea acestui rezultat favorabil au contribuit multe colective de muncitori, tehnicieni șl Ingineri | în mod deosebit, însă, un aport substanțial l-au avut următoarele întreprinderi (în tone).

METALUL - PROBLEMĂ COMPLEXĂ A INDUSTRIEI NOASTRE

Ce economisesc 
risipesc alții

unii,

întreprinderii# Economiile Economiileplanificate de metal de metal efective— Uzina „Automatica" 24, B 140,9— Uzina „Electronica"— întreprinderea de prefabrf- 72 226,6cate „Progresul" 300 463— Atelierele „9 Mal"•— întrepr. utilaje construcții ri 690 877,7terasamente 54 180,3•— Uzina mecanică d® mate-rial rulant 100 259,8Datele prezentat* sînt edificatoarei la cele 6 întreprinderi s-au planificat e- conomii de 1210,5 tone metal și s-au realizat 2148,1 tone metal economii. Rolul principal în obținerea economiilor l-au avut compartimentele de concepție și proiectare, cele tehnologice care, pentru fiecare tip de produs în parte, au indicat soluțiile imediate cele mai eficiente și. In execuție,

au acordat asistența tehnică necesară. Marele decalaj între economiile prevăzute și cele realizate efectiv ne determină să observăm că, în toate întreprinderile amintite, e- xistă totuși posibilități deosebite în domeniul gospodăririi metalului — prețioasă resursă materială a economiei naționale. Ca urmare, este de așteptat și, în același timp, necesar ca

conducerile lor, forurile de resort să examineze cu toată răspunderea sarcinile în acest domeniu pentru anul viitor și să stabilească obiective mobilizatoare în economisirea metalului.Analiza, chiar sumară, a îndeplinirii sarcinii de reducere a consumului de metal relevă, însă, că economia totală realizată în trei trimestre ale acestui an, în industria bucureș- teană, este departe de a corespunde cerințelor | a- ceastă economie nu reprezintă decît 43,2 la sută din angajamentul anual și 61,9 la sută din cel corespunzător perioadei ianuarie—septembrie a.c. Cum se explică, în principal, această ră- mînere în urmă în realizarea angajamentului de a gospodări judicios metalul, luat de industria Capitalei 7 Foarte simplu, din păcate i depășirea flagrantă a consumului planificat de metal, consemnată în multa unități industriale, a anihilat în mare măsură economiile realizate în zeci de alte uzine — dintre care unele au fost amintite. Și cum să se îndeplinească angajamentul asumat cînd uzina de țevi „Republica"

Victor IONESCU
directorul Direcjiei de statistică a municipiului București

a depășit consumul preconizat cu 1683 tone metal, Fabrica de ventilatoare cu 592.9 tone, uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" cu 101,9 tone, cind UREMOAS și INOX au consemnat, laolaltă, o depășire totală de aproape 200 tone metal ?Ceea ce surprinde este că o atare situație în domeniul gospodăririi metalului nu este specifică a- cestui an ; ea dăinuie de ani de zile, unele conduceri de întreprinderi li- mitîndu-se la a constata neajunsurile. în aceste unități industriale se fac înregistrările respective, se întocmesc dări de seamă ț ela se comunică „statisticii", iar noi le primim, le centralizăm și raportăm i „în perioada cutare, consumul de metal a fost depășit cu atîtea tone". Și apoi, ciclul se reia din nou — și totul devine obișnuință, devine un fapt normal. Cine trebuie să spargă acest cerc vicios, rutinier, să înlăture

practicile ce s-au încetățenit în acest domeniu, să a- sigure în fiecare întreprindere o reducere substanțială și permanentă a normelor de consum de metal? Fără îndoială, specialiștii din întreprinderi și din centralele industriale, ajutați îndeaproape de cei din ministerele de resort și din Institutele de proiectări specializat®. Iar organele lor superioare ar putea fi mai exigente în fața tendințelor de risipă, de irosire a metalului, inițiind măsuri severe împotriva a- celor conduceri de întreprinderi care nu privesc cu răspundere sarcina trasată de partid de a economisi materiile prime și materialele.în această ordine de Idei, ne permitem să facem cîte- va sugestii izvorîte din observații și analize statistice. Se desprinde, în majoritatea uzinelor, că depășirea normelor de consum de metal, privite pe structura sortimentelor, se localizes-

ză la unul, două, cel mult trei dintre ele. De pildă, la uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie" — la fabricația utilajului tehnologic pentru prelucrarea țițeiului și industria chimică, față de norma de consum de țagle la forjă,- profile grele, mijlocii și ușoare și table, s-au obținut economii consistente. Totuși, ele nu au putut contrabalansa influența nefavorabilă ce a avut-o depășirea cu numai 1 la sută, la piese turnate din oțel și care, la sortimentul de utilaje amintit, a generat în final o depășire a normelor de consum cu 113 tone metal. La fel stau lucrurile și în -cazul cazanelor CTF 1 fabricate de aceeași uzină, unde depășirea totală la metal, de 80,6 tone, se datorează încălcării normelor de consum planificate la piese turnate din oțel și Ia profile, deși la țagle și piese turnate pentru forjă s-au realizat însemnate e- conomii. Gruparea depășirilor de metal, numai la cîteva sortimente, este proprie și fabricației articolelor de lăcătușerie pentru binale de la UREMOAS și a pompei carosabile AC 1

și ventilatoare Industriale, realizate la Fabrica de ventilatoare | iar situația este comună șl altor unități industriale din București. De ce este importantă această precizare? Pentru că, pe această cale, se delimitează mai bine sfera de intervenție, direcțiile de acțiune spre care trebuie să se concentreze eforturile specialiștilor din întreprinderi și centrale industriale, pentru reducerea consumului de metal la un nivel optim.Tot la fel de cunoscute— și, de ce să n-o spunem, chiar bine delimitate — sînt modalitățile concrete de gospodărire judicioasă a metalului ț analizele arată că sursele de economii se află în turnătorii și forjă, în lichidarea pe cit posibil a rebuturilor, în debitarea atentă a laminatelor, în practicarea unor sisteme moderne de croire combinată a metalului. De mare eficacitate se dovedește a fi folosirea largă a înlocuitorilor metalului — îndeosebi a maselor plastice — și trecerea mal hotărîtă la fabricarea diverselor produse de mecanică fină, cre- îndu-se, astfel, posibilități sporite pentru transformarea metalului In valori materiale cu înalte caracteristici și valoare de întrebuințare ridicată.După cum se știe, în anul viitor se pune un mare accent pe reducerea oonsu- murilor specifice de metal— fără a se influența negativ calitatea produselor. Fiecare întreprindere și forurile de răspundere din centralele industriale și ministere au îndatorirea să revizuiască neîntîrziat normele de consum, să acționeze cu intransigență în vederea combaterii risipei, realizării din aceeași cantitate de metal a unei producții suplimentare de mașini si utilaje.

CONTRASTE
• Semnificația 

unui calculBilanțul celor 11 luni de activitate din acest an prilejuiește calcule interesante. U- nele unități economice fac comparații, caută simboluri și semnificații ale sporului de producție consemnate în acest an. Așa este Fabrica de hîrtie din Petrești, care a livrat peste plan produse în valoare de 3,3 milioane lei și a realizat beneficii de 1,8 milioane lei și care lucrează, de pe acum, în ritmul mediu zilnic prevăzut pentru anul viitor (sporit cu 14 la sută față de acest an). Din calculul pe care

l-au făcut, chlmlștii din Petrești au aflat nu fără surprindere și satisfacție, că din hîrtia fabricată peste prevederi se pot confecționa 400 000 de caiete, adică tot atîtea cîte ar fi necesare tuturor elevilor din județul Alba în a- nul școlar în curs. Hărnicia și grija părintească a muncitorilor de la Petrești sînt la înălțime, au o măsură concretă, convingătoare, care le face cinste. Evident, se așteaptă ca și răsplata elevilor să atingă același nivel, la bilanțul primului trimestru din a- cest an școlar.
• De la cap, la... cap

■

ȘURA MICĂ- 
NEGLIJENȚA MARE 
GOSPODĂRIREA FURAJELOR IN UNELE COOPERATIVE

AGRICOLE DINCreșterea animalelor constituie u- nul din sectoarele de bază ale producției în cooperativele agricole din județul Dolj. Numeroase unități, cum sînt cele din Cetate, Maglavit, Goi- cea Mare și altele, ca urmare a dezvoltării acestui sector, a grijii pentru sporirea producției de carne, lapte, lină, obțin an de an venituri însemnate. Cooperatorii din Cetate, de pildă, au livrat peste plan 300 hl lapte și s-au angajat să depășească prevederile contractuale cu 100 de porci grași. în această unitate se acordă o atenție deosebită sectorului zootehnic. Pe lîngă asigurarea unei baze furajere îndestulătoare, consiliul de conducere se îngrijește de folosirea acesteia în mod cit mai eficient. Toate furajele sînt depozitate în preajma fermelor, iar distribuirea lor se face pe bază de rații. Așadar, iarna găsește fermele de animale de la Cetate bine pregătite. în multe alte unități din' județul Dolj se simte prezența spiritului gospodăresc.Analiza minuțioasă a modulul de gospodărire a furajelor existente arată însă că deficitul balanței furajelor pe județ însumează 21 mii tone fînurl și 36 mii tone suculente. Este adevărat că direcția agricolă a preconizat folosirea cît mai rațională a furajelor, înlăturarea risipei. Printre altele, s-a indicat ca nutrețurile grosiere să fie folosite numai tocate și preparate. Cum se aplică aceste indicații ? în multe cooperative, efectul ior se face simțit. în altele, însă, nu. Iată cum stau lucrurile în sectorul zootehnic al cooperativei agricole de producție din satul Pa- naghia. Nutrețurile și îndeosebi cocenii se dau în hrana vacilor netocate și nepreparate, deoarece nu s-a amenajat încă bucătăria furajeră. „O să amenajăm un loc pentru tocarea cocenilor. Pînă acum nu a fost cazul" — ne-a spus președintele. Or, în realitate era nevoie de mult timp să se organizeze prepararea furajelor, cu atît mai mult cu cît o parte din miile de kilograme de nutrețuri care alcătuiesc hrana zilnică a animalelor rămîne neconsumată. Nu este vorba de lipsa posibilităților ; cooperativa dispune de o tocătoare mecanică, dar aceasta stă uitată lîngă o grămadă de lemne, în loc să fie pusă în funcțiune. Situații asemănătoare se întîlnesc șl la cooperativele din Calopăr, Belcin și altele.în unele unități, indicațiile sînt înțelese și aplicate superficial, se cheltuiesc timp și energie pentru lucrări făcute pe jumătate, fără nici o eficiență. La cooperativa agricolă de producție din Cerăt îngrijitorii au tocat cocenii pentru taurinele puse la Îngrășat și vacile de lapte. Dar a- ceastă muncă are o eficiență _ iluzorie pentru că nimeni nu s-a îngrijit de stropirea lor cu melasă diluată sau cu saramură pentru mărirea gradului de consum. Ni s-a spus că tocmai atunci s-a terminat melasa. Or, numai la cîțiva pași, un bazin de circa 1 000 litri era aproape plin cu melasă de la fabrica de zahăr. Este un caz tipic de neglijență și lipsă de răspundere în dauna producției.Direcția agricolă a dat, desigur, indicații pentru păstrarea și gospodărirea furajelor. Dar oare este 
suficient acest lucru 1 Multe exem-

JUDEJUL DOLJple demonstrează necesitatea anor măsuri eficiente pentru înlăturarea risipei. La cooperativa agricolă de producție „Unirea" din Segarcea, șirele cu lucernă nu au fost nici' măcar împrejmuite. Conductorii de a- telaje au luat lucerna din șire și au dat-o animalelor de muncă încă din perioada verii și toamnei, deși a- cest nutreț era repartizat pentru iarnă. Cum a fost posibil ca din vară și pînă acum nimeni din consiliul de conducere să nu se gîndească că a- cest nutreț era destinat animalelor de producție și să pună stavilă practicilor de a utiliza un bun obștesc după bunul plac al fiecăruia ?în zeci de cooperative agricole din cadrul județului Dolj, o sursă Importantă de hrană pentru animale o constituie tăițeii de sfeclă de la fabrica de zahăr Podari. Acest valoros furaj nu este însă gospodărit cum trebuie de către unele cooperative. Rampele stației de cale ferată Por- tărești, ca de altfel și ale altor stații, au un aspect de-a dreptul dezolant, deoarece cooperativele agricole de producție „7 Noiembrie" din Btrca, Măceșu de Sus, Goicea Mică, Dunăreni au lăsat o parte din tăițeii repartizați — cîte 3—15 tone — pe rampe, unde aceștia se degradează.în această perioadă, nivelul producției în zootehnie depinde în foarte mare măsură de cazarea animalelor In adăposturi fără exces de umiditate și curenți de aer. MuRe adăposturi și îndeosebi maternități pentru scroafe nu sînt bine pregătite pentru iarnă, îndeosebi în cooperativele agricole de producție din Panaghia, Dăbuleni, Cerăt și altele. Condițiile necorespunzătoare de cazare a scroafelor constituie una din cauzele realizării planului la purcei în proporție de numai 56 la sută. Iată ce ne-a relatat In legătură cu aceasta medicul veterinar Nicolae Năvligu, director adjunct al direcției agricole județene i „Procentul ridicat de mortalitate la purcei este determinat în primul rînd de microclimatul nefavorabil ca urmare a unor a- dăposturi necorespunzătoare. Dacă în lunile de iarnă se înregistrează la total porcine un procent de mortalitate de 8—9 la sută din care 80—95 la sută purcei, în timpul verii curba pierderilor scade la 2—2,5 la sută. Mortalitatea ridicată din timpul iernii este determinată de adăposturi, deoarece deosebirile de alimentație între iarnă și vară »înt foarte mici".Așadar, tov. Năvligu cunoaște cauzele pierderilor. Principalul este însă să fie luate măsurile ce se impun pentru înlăturarea lipsurilor. In nici un caz nu sînt suficiente numai instrucțiunile și indicațiile transmise... de la distanță. Tovarășii din cadrjl direcției agricole și ai uniunii cooperatiste județene se mulțumesc cu rapoartele și situațiile primite prin telefon sau la consfătuirile organizate la centrul județului, dar nu se deplasează în unități să constate realitatea, să la măsuri concrete pentru bunul mers al muncii în sectorul zootehnic. Este Imperios necesar ca deficiențele semnalate să fie înlăturate, astfel ca din creșterea animalelor să se obțină producții și venituri cît mai mari.
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

Iarna car și vara sanie I Proverbele nu țin 
de cald, dar nici înțelepciunea lor nu poate 
fi ignorată. Acest lucru II cunosc și consiliile 
de conducere ale unor cooperative agricol* 
din județul Ilfov, organele agricole județene.

L-am ruga pe tov. Ion Frlncu, președintei* 
cooperativei agricole Plopșoru, din mal sus- 
amintitul județ, «ă ne scrie cît lapte au de 
gînd să mulgă cooperatorii de Ia cele 100 de 
vaci care nu vor fi adăpostito peste lamă In 
grajdul neterminat (prima noastră fotografie). 
Oricare va fi răspunsul, tovarășe președinte, 
n-o să satisfacă pentru că știți dv. mai bine 
— suflă vîntul prin găurile celorlalte grajduri 
pe care nu le-ațl reparat tn „ideea' că-1 
veți termina pe cel nou. Și uite că nu l-ați 
terminat.

Cît despre Imaginea nr. 2, de la cooperati
va agricolă Remuș, situată mai aproape d* 
Giurgiu, decît de direcția agricolă, Gheor- 
ghe Bobîrcă, Îngrijitorul cailor „adăpostiți* 
aici, spunea că prin găurile pereților anima
lele aud cîinil din Giurgiu. Ii aud și nechea- 
eă ca să se încălzească.

Ar fi normal ca acolo unde se mal tntil- 
nesc astfel de Imagini ale delăsării să (ie 
luate masuri urgente pentru repararea și 
darea In exploatare a construcțiilor zooteh
nice astfel ca toate animalele să poată U 
adăpostite corespunzător.

Alexandru BRADFoto t Mihai Andreescu

Aportul Clujului la întrecerea socialistă
(Urmare din pag. I)Comitetul municipal de partid Turda nu a intervenit la timp pentru a remedia această stare de lucruri, după cum organizația de partid de la întreprinderea de prefabricate de beton nu a manifestat combativitate față de neajunsurile care dăinuie în întreprindere în ce privește organizarea muncii, rebuturile, folosirea capacităților de producție.O insuficientă mobilizare a tuturor resurselor proprii constatăm la întreprinderea constructoare de mașini „Unirea", care a rămas în urmă cu producerea unor utilaje importante pentru anumite obiective industriale ce urmează să intre în funcțiune pînă la sfîrșitul acestui an. Aici lipsa de ritmicitate, „asaltul" în producție sînt frecvente lună de lună. Organizația de partid, deși a analizat de mai multe ori cauzele acestei stări de lucruri, n-a urmărit cu perseverență cum sînt aplicate măsurile stabilite de un colectiv al Consiliului Economic, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Ușoare, a) comitetelor județean si municipal de partid. Noi am combătut tendința conducerii uzinei de a da vina pe alții, de a-și justifica propriile deficiențe prin factori din afară | dar nu este mai puțin adevărat că ministerul de resort nu a sprijinit suficient întreprinderea în vederea obținerii din import a pieselor și subansamblelor necesare producerii utilajelor aflate oe benzile de fabricație.Se cuvine să menționăm, totodată, că sa Impun măsuri ferme din partea forului de resort pentru înlăturarea situației existente la întreprinderea de industrie a cărnii și Antrepozitul frigorifer, care nu și-au putut îndeplini sarcinile de plan în- trucît întreprinderile din raza județelor

Bihor, Baia Mare etc., depinzînd de același minister, nu-și onorează contractele în termenele stabilite și în cantitățile prevăzuteMă văd nevoit să revin asupra unor deficiențe din activitatea anumitor organe economice centrale. într-un articol puoli- cat în „Scînteia", în luna mai, semnalam modul birocratic de planificare a producției la export, din partea forului tutelar, ia fabrica de piele și încălțăminte „CIu- jana", unde cantitatea de încălțăminte prevăzută pe un an era împărțită în mod egal pe trimestre, neținîndu-se seama de posibilitățile de realizare și desfacere, ca și de faptul că efectivul uzinei s-a dublat în ultima vreme și că noii angajați nu pot da de la început randamentul scontat. A- cest mod birocratic de planificare nu a fost înlăturat. La aceasta se adaugă faptul câ. uneori, se lansează în producție modele și tipuri pentru care nu s-au făcut pregătirile necesare, ceea ce duce la fabricarea unor produse de calitate necorespunzătoare sau a unor sortimente care blochează magaziile, fondurile materiale și bănești, în timp ce numeroase contracte rămîn neonorate.Este necesar un sprijin substanțial din partea forurilor de resort și pentru clarificarea unor probleme legate de prevederile planului pe 1970. Bunăoară, la uzina „Industria Sîrmei" Cîmpia Turzii, nu sînt acoperite toate capacitățile de producție, iar la Fabrica de medicamente „Terapia" nu a fost nominalizată întreaga producție. SIntem convinși că, manifestînd de la început receptivitate față de cerințele majore ale economiei, noile organisme economice (în județul nostru au luat ființă o centrală industrială si șapte combinate), cărora le vom acorda un sprijin perma

nent. vor elucida în cel mai scurt timp toate problemele legate de sarcinile întreprinderilor pe 1970.Sarcini de mare răspundere revin județului nostru și în domeniu] investițiilor. Din volumul de investiții planificat, de 1787 milioane lei, s-au realizat în primele 11 luni doar 82,9 la sută. Toate capacitățile și obiectivele cu termen de punere în funcțiune în primele trei trimestre au fost date în exploatare, dar terminarea tuturor obiectivelor care mai trebuie predate pînă Ia sfîrșitul anului presupune un ritm mediu lunar de lucru de 17,1 la sută față de 7,5 la sută realizat pînă acum. Comitetul județean de partid este hotărît să mobilizeze. toate forțele și resursele pentru ca realizarea planului de investiții pe acest an să se desfășoare paralel cu pregătirile pentru anul viitor, cînd sînt prevăzute a se construi importante obiective industriale. Trebuie menționat, în această ordine de idei, că, întrucît numai 76 la sută din volumul de investiții pe 1970 are asigurată documentația de execuție, iar valoarea utilajelor contractate reprezintă abia 33 la sută, este necesar ca atît comitetul județean de partid cît și forurile centrale de resort să acționeze energic pentru a conjuga eforturile beneficiarilor, proiec- tanților și constructorilor în vederea realizării ritmice a investițiilor incă din primul trimestru a) anului 1970.Amploarea și complexitatea sarcinilor pianului pe acest an, ca și a celor din anul următor impun perfecționarea activități! organizațiilor de partid din întreprinderi, urine și fabrici, de pe șantierele de construcții. îmbunătățind îndrumarea acestora, stimulîndu-le spiritul de inițiativă și răspundere, vom contribui la ridicarea pe o treaptă superioară a eficienței întregii activități economice.

Producția Uzinei de pompe — București marchează, de la an la an, o creștere continuă. Pentru a asigura această dinamică, nu de mult s-a ridicat problema construirii unei noi turnătorii. Zis și... aproape făcut. U- zina a primit fondurile de investiții necesare, iar Institutul de proiectări pentru construcții de mașini — București și-a asumat sarcina de a întocmi proiectele respective. Lunile șl săptămînile au trecut, ca în „Balada chiriașului grăbit" și noua turnătorie începe să capete forme tot mai concrete. De pe acum însă, surprizele se țin lanț pentru u- zina bucureșteană. Mai întîi se constată uscătorul turn a prevăzut. căfost d« c£tr«

proiectant, cu evacuarea „internă" a gazelor de ardere, adică punctul terminus al coșului respectiv se află în hală și nu în afara ei. Apoi, se constată că la transportorul de miezuri, capul de antrenare și capul de întindere sînt deplasate cu 20 milimetri față de lanțul de antrenare.Deficiențele proiectelor executate de I.P.C.M. nu se opresc aici. Noi însă ne mulțumim cu aceste exemplificări. Dar punem următoarea întrebare: dacă transportorul de miezuri are un cap de antrenare și un cap de întindere, la institutul de proiectări amintit ce fel de capete au conceput aceste proiecte ?
® In mare

A

inJudecind amanuntdupă el- i frele globale, se poa- i te spune, în mare, că , activitatea a numeroase întreprinderi se desfășoară normal.* Chiar mai mult, nive- ' lurile ridicate, peste l sută, ale procentelor i de realizare a planu- , lui la un indicator sau . altul teaprecieri Dar nu’ Aflăm,► luna trecută o> de unități industriale ) nu și-au achitat în » mod integral obllga- ) țiile contractuale fațăde beneficiari, deși da-* tele statistice consem-* nează realizarea sau* chiar depășirea Indlca-* tarilor de plan. Moti-* vul este lesne de găsit

îndeamnă la elogioase. Întotdeauna, de pildă, că serie

la o sumară analiză, în amănunt, a realizării planului sortimental. Așa s-a Intîmplat la uzina „Progresul"- Brăila, care nu a realizat planul, deci și contractele, la poziția mașini și utilaje pentru industria metalurgică, decît în proporție de 75,1 la sută, la Uzina mecanică Ni- colina-Iași, care nu a îndeplinit planul la boghiuri, afectînd producția uzinei de vagoane din Arad, la u- zina „1 Mai" Ploiești, cu restanțe la piesele turnate pentru uzina „Independența" Sibiu. Cînd vor fi luate măsuri de adîncime, care să înlăture echivocul concluziilor de suprafață ?
• Cine dezleagă 

incurcătura ?La Tomeștl, lingă Sași, a început recent construcția unui mare complex pentru creșterea porcilor. întrucît la 30 septembrie 1970 mează țial în primit ducție. portanta acestor cini, constructorul, l.C.M. 4 Iași, a-a apucat serios de treabă. Sînt deja atacate și ridicate în diferite stadii aproape toate obiectivele. întreprinderea constructoare este ținută pe loc de lipsa materialelor necesare. Și anume, în loc 48 000 metri plăci ondulate, mit repartiție pentru 20 000 plăci., Dar și acestea sînt cu semn de întrebare. Combinatul de materiale de construcții dln Bîrseștî — Tîr-

complexul să fie dat producție, plan de înțelegînd
ur- par- a și pro- im- sar-

gu-Jiu a promis In eele din urmă că va rezolva problema plăcilor ondulate cerute prin repartiție, dar nu la dimensiunile stabilite prin proiect și cerute de constructor, ci cu totul altele. Nu se asigură nici panourile termoizolante tip „sandvișuri", din azbest lipit pe pollsti- ren. Combinatul din Tîrgu-Jiu a anunțat constructorul în scrisoare că nu-i poate satisface cererea. Din lipsa acestor materiale nu se va putea realiza planul de construcții pe anul în curs. Dacă halele nu se închid cu pereți exteriori și nu vor fi acoperite, pe timpul iernii nu se va putea lucra. Nelivrarea la timp a materialelor poate duce la întîrzierea punerii în funcțiune a complexului. Cine dezleagă încurcătura ?

de pătrați a pri- doar metri

• Un patul originalLa cooperativa agricolă Lita, județul Cluj, se face afirmația că există un deficit in balanța furajelor de 46 la sută la concentrate. Adică din necesarul de 154 tone s-au asigurat numai 83 tone. Normal ar fi să se acorde o atenție deosebită gospodăririi porumbului destinat bazei furajere, pentru a se evita orice pierdere. Lîngă grajdurile cooperativei sînt însă

peste două vagoane de porumb „adăpostite" sub cerul liber. Propriu-zis nu mal sînt sub cerul liber, deoarece la Lita a nins de cîteva zile, Incit un strat bunicel de zăpadă acoperă grămada de porumb. A- cum, din galben porumbul a devenit alb. Consiliul de conducere se va face Insă vlnftt la față cind se vor termina furajele.

I
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OMUL FA ȚĂ IN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
DISCURS
DESPRE
PASIUNE

Mircea MALIȚA

M1 s-a părut întotdeauna că în somația necruțătoare pe care intelectul o adresează pasiunii există o notă falsă și neconvingătoare. Să fie sursa îndoielii imaginea profesorului de la liceul Gh. Lazăr, altminteri doct și stimat, care ne sfătuia în preajma bacalaureatului să pășim în viață aprinzînd becul alb al rațiunii și să-1 stingem pe cel roșu al pasiunilor 7 Sau dezamăgirea ce a urmat admirației temporare a stoicilor, ce vedeau îh pasiuni maladii ale sufletului 7 Mai degrabă este o experiență umană, cu mii de figuri suprapuse, care a lăsat o corelație durabilă : de cele mai multe ori fertilitatea în gîndire și acțiune are în spate o flacără pasională, în timp ce neproductivitatea, paralizia și micimea nu au nimic pasional.Nu e ușor să faci apologia pasiunii, întrucît apărătorii ei succesivi sînt compromiși. Inamicii raționalismului, pozitivismului și ai tuturor ce voiau să dreseze o schiță materială a procesului de cunoaștere s-au refugiat de atîtea ori în pasiune, inspirație sau în alte concepte cu iz spiritualist, Incit termenul are o moștenire grea. în plus, într-o epocă cu predominanțe tehnice și științifice, a scoate și relansa o idee din recuzita romantică nu pare, la prima vedere, nici oportun, nici prudent.Cu toate acestea, sînt convins că gîndirea creatoare nu funcționează decît la o anumită temperatură emoțională. Congelate, ideile nu intră în jocul asociațiilor. Pasiunea trebuie susținută, cultivată nu pentru a crea supape necesare amatorilor de lucruri transcendentale și inexplicabile. în mecanismul material, fizic și palpabil, al intelectului vom întîlni, desigur, în ziua cînd vom fi posesorii unui model fiziologic și psihologic avansat, acest factor pe care-1 numim astăzi pasiune. Mîine va putea fi măsurabil; azi îl vedem numai prin efectele sale.Priviți la un om in ai cărui ochi lucește interesul, care urmărește un raționament sau realizează o acțiune. Este cel capabil să sesizeze plăcerea de a trăi într-o lume plină de atracții, farmec și noutăți. El știe că generații de-a rîndul n-au avut pretexte de înfiorare și subiecte de dedicație comparabile cu ale noastre. Șansele unei societăți rurale erau limitate. Posibilitățile de alegere ale unui individ se puteau număra pe degete. Mijloacele erau precare. Privațiunile apăsătoare. Conectarea la mișcarea ideilor universale imposibilă. Acum au intervenit factori noi.- Societatea e în mișcare și progresul ei e vizibil. Accesul unui simplu muritor la informația scrisă sau televizată ar umple de invidie pe cel mai bogat și înțelept dintre sultanii moguli. Apelul unor profesiuni utile și interesante răsună la întoarcerea oricărei pagini de ziar. Urmăriți pe cel ce se mișcă în multitudinea de chemări, ghidat de o idee sau un proiect, pe care le gustă în toate detaliile lor, și veți găsi pasiunea.Nu, Epictet din Hierapolis, nu pasiunea e maladie I Ea e remediu. Blazarea e maladie. Lipsa de pasiuni este ceea ce ne sterilizează și ne împiedică să sorbim în pumni această viață plină de atracție și fior.Mai mult decît atît, în cadrul societății moderne unde solicitările sînt imense, cultivarea pasiunii se impune chiar ca o profilaxie împotriva derutei. Societatea contemporană e supusă unui bombardament informațional. Se creează o confuzie de stimuli. Unii tineri se pierd, se dezorientează. Nu mai au busolă. Nu urmări firul propriu. încep să- iască vieți străine, de mai bună mai proastă calitate. Se uită dreapta și în stingă, pentru că pot ține capul pe direcția Sînt nemulțumiți că valul nu poartă în rolurile marilor artiști de cinema. Sînt fericiți cînd închid ochii și trăiesc triumfuri imaginare, copleșiți de glorie. încep să fabuleze pentru a nu se desprinde de visările sterile. Devin mitomani cu privirea fixă, strecurîndu-se printre semeni. Adoptă profesiunea de solicitant permanent de la o societate căreia nu-1 dau nimic. Aceștia n-au pasiuni. Visul nu e pasiune. Pasiunea arde, e dinamică, duce la tintă.Iată de ce mă întreb dacă una din primele chestiuni la marile șl succesivele concursuri și examinări pe care oamenii le înfruntă timp de două decenii din viața lor n-ar trebui să fie : „Ce pasiuni al, tinere 7" Cel ce nu se pasionează să prindă fluturi pînă la șapte ani, să adune timbre pînă la zece, să facă avioane și bărci pînă la patrusprezece, să repare radiouri pînă la șasesprezece, să scrie versuri pînă la optsprezece, va sosi în pragul profesiunii prin fatalitate demografică, nu prin vocație. Nu pot prinde dialog cu un tînăr care nu știe ce vrea să devină....Văd că se ridică mîini în sală. „Eu am o pasiune. îmi place automobilul". „Pasiunea mea este Eliza". „De mic copil iubesc cu fixitate fotbalul".Vă rog, n-am terminat. în definiția pasiunii intră o proprietate specială, aceea că ea se materializează, se obiectivizează cu generozitate într-o creație. Pasiunea sterilă este viciu. O simplă clădire ale cărei linii grațioase ne fură ochiul conține pasiune condensată, tot așa cum exprimă artă arhitecturală. în orice creație este investită pasiunea creatorului, alătuti de pricepere, ore de muncă, talent, organizare, fonduri. Pasiunea nu este o înflăcărare gratuită. care nu produce. Pasiunea este semnalul unei relații tonice și armonioase ce permite obiectivizarea de-' plină și creația entuziastă.De aceea, sursele pasiunii nu trebuiesc căutate în cutele interioare ale eului ; ele sînt situate in fenomenele ce-1 înconjoară pe individ, permițlndu-i o relație productivă. Din fericire, trăim o asemenea eră ce invită la raporturi de înaltă tensiune. Transformarea societății românești într-o societate modernă, 
fără servituți sociale, cu o rapidă

pot tră- sau în nu aleasă, îi

viteză de creștere, modificarea peisajului vag poetic dar retrograd, într-unul mai geometric și industrial, fluxul mărit de idei, cunoștințe și valori culturale, sînt o chemare imediată la pasiune. Existența unor relații sociale avansate care exclud aservirea unui individ de către altul, dobîndirea unei mentalități înaintate proprii societății noastre socialiste și instaurarea unor norme etice noi trezesc și întrețin pasiunea.Mutațiile tehnice și științifice, victorii neașteptate în direcția Cosmosului, oceanului, celulei, atomului și mașinii cibernetice, însoțite de apariția conștiinței planetare sînt altă sursă contemporană de pasiune. Patriotismul este un mobil care le cuprinde ■ pe toate : vrea să grăbim ridicarea .societății noastre socialiste pentru a-i acorda locul cuvenit în comunitatea națiunilor, în spiritul și în limbajul valorilor de astăzi ale progresului. Fiecare știe că o descoperire științifică, fie că este vorba de Lună sau de remediul cancerului, nu este numai o informație senzațională, ci un apel la resortul adeziunii pasionale de a ne ridica individual și colectiv la ceea ce este mal avansat în lumea noastră mică.Dar pasiunea are șl dușmani,în jurul unui om pasionat sestring șantajiștii. Metoda lor estea spune „nu". Ei știu căom oare urmărește cu ardoare obiectiv va încerca să-i convin- să-și retragă negația, va fi gata plătească un preț, să consume din energie. De aceea instalează bariere artificiale și iau vamă pe pasiunea creatorului. Dacă acțiunea reușește ei vor spune : „vezi, te-am ajutat". Dacă acțiunea nu reușește ei vor reproșa : „vezi, ți-am spus". E- xistă și varianta administrativă. Societatea este astfel organizată înpît cu respectarea unui număr mic de reguli se poate trece de pe o treaptă pe alta, și chiar avansa prin vechime... Numai că în acest caz sîntem purtați, nu mergem singuri. Contrariul pasiunii personale este mersul la întîm- plare. Este uluitor cum, pe alocuri, o întreagă schemă de organizare poate să stagneze dacă nici unul din membrii săi nu este însuflețit de pasiune. Totul pare perfect. Ședințe, salarii, infinite discuții, materiale și analize și la capătul celălalt nu iese nimic. Pasiunea lipsește.în sfîrșit, pasiunea este formativă. Fiecare, în scurta trecere pe pămînt, clădește un monument unic, acela al personalității sale. Nu există om insensibil la idealul de a-și construi o fizionomie demnă și utilă. Cine ține, în ultimă instanță, la un loc forțele intelectuale și le împiedică să rămînă materie amorfă, flască și dezorientată 7 Pasiunea. Ea simplifică și selectează. A fost acuzată pe . drept cuvînt de orbire și îngustime, într-un fel e bine. N-avem timp pentru zeci de proiecte. Dacă nu se poate rosti în trei cuvinte ideea călăuzitoare a unei vieți, nu o puteți plasa In regnul valorilor, ci al mărunțișului.Concluziile sînt de obicei moralizatoare și inspiră rezerve. De aceea închei printr-o definiție : capacitatea de a sta cu încăpățînare pe traiecto- t ria proprie, în virtutea unui mecanism de însuflețire ; aptitudinea de a înmănunchea energia spirituală în jurul unei idei unice și de a așeza raporturile cu mediul înconjurător, cu societatea pe baze de maxim randament în urmărirea unui obiectiv; acest element coagulant, ce trebuie păstrat, întreținut și încurajat, căci aruncă pete mari de culoare pe urzeala cenușie a zilelor ; acest ingredient prețios ce dă gust și ne ferește de maladiile plictisului și imitării stupide; care pentru vîrsta a- doleșcenței face mai mult ca ozonul și vitaminele, iar pentru alte vîrste este factor de întinerire — s-ar putea numi, cu un termen vecni, pasiune.
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...Răsfoiesc un dosar destul de voluminos cuprinzînd datele unui proces ce se va judeca în curînd la judecătoria sectorului 1 din Capitală. E vorba de doi tineri care au săvîrșit nu de mult o spargere „după toate regulile artei" în locuința unor cetățeni din Calea Victoriei, furînd un magnetofon, un aparat de radio, o suma de bani etc. Ceea ce frapează la lectura pieselor dosarului este aspectul premeditat al infracțiunii.Unul dintre el, Marian C„ este minor, elev în clasa a Xl-a a unui liceu din centrul Capitalei. Altminteri, un elev cu calificative mulțumitoare și care nici în privința disciplinei n-a dat pînă în prezent bătaie de cap dascălilor săi. Cum se explică a- tunci participarea sa conștientă la o asemenea faptă dezonorantă ?Ne aflăm în apartamentul confortabil al părinților, situat chiar în imobilul în care s-a săvîrșit amintitul furt. O atmosferă primitoare ne sugerează un anume stil de viață întemeiat pe chibzuință, rînduială. In fața noastră, părinții elevului, oameni serioși, muncitori — tatăl economist, mama funcționară.— Cum de a ajuns Marian să comită un act de o asemenea gravitate ?— Mi-e foarte greu, cre- deți-mă, să dau un răspuns la această întrebare, care mă torturează și pe mine de cînd am aflat de Isprava lui Marian — ne-spune tatăl.— Șl. totuși, un răspuns, o explicație trebuie să e- xiste.— Fără îndoială — ezită cîteva clipe părintele, încercînd parcă să-și adune gîndurile. Am avut o încredere fantastică în el, o încredere prea mare, aș spune chiar orbească... Cred că de aici, din această încredere exagerată, ni se trage tot necazul 1înțelegem că, în asemenea clipe de impas în viața unei familii, este greu să discerni lucid cauzele reale, să vezi unde este fisura care a permis pătrunderea influențelor nocive, să te pătrunzi de unele adevăruri umane fundamentale tul se cu miopia și că, pe tărîm pedagogic, creditul moral reprezintă unul dintre cele mai eficace instrumente educative. Da, cuvîntul „în- sună frumos : dar de față numai insă fie la mijloc ? moment dat, mama vorbă :

apartamentul de unde au luat magnetofonul — continuă tatăl să atribuie intenții cît mai inocente furtișagului.Prin urmare, zice tatăl, spargerea n-a prezentat pentru Marian decît ispita satisfacerii unei... pasiuni de meloman inveterat. Răs-

ma fn toți copiii și adolescenții blocurilor din jur, fă- cînd orgii de pomină, du- c!nd o viață depravată împreună cu așa-zisa lui „logodnică", încercînd să co- rupă și alți minori din cartier pentru a comite împreună cu el hoții și alte acte antisociale ? Răspun-

am făcut, poate, mai mult decît alți părinți...— Am tremurat pentru fiecare fir de păr al băiatului — reia mama. Căci, să știți, » o fire tare fragilă, aș spune chiar delicată, care cere tact și o finețe deosebită...I-am întrebat pe părinții

Cine e prietenul

dumneavoastră ?
PĂRINȚI, REFLECTAȚI 
CÎTEVA MINUTE

LA FAPTELE DE MAI JOS

care constă în fap- că încrederea nu confundă nicidecum
credere" în cazul crederea La un «capă o— Trebuia să-1 fi pedep- dată astfelsit aspru de prima cînd am aflat că are de apucături I...— Băiatul mai făcut nostru niciodată n-a o asemenea faptă — o întrerupe precipitat soțul. E limpede, altfel am fi știut și noi...— Da, da, așa e, n-a mal făcut niciodată — repetă mașinal femeia, vădit intimidată.încetul cu încetul, din involuntare frînturi de mărturii, grabnic reprimate, din întreaga țesătură de argumente cu care părinții 1 scoată basmaîncearcă să-1 curată pe fiul lor — „un copil, un biet copil care n-a știut ce face.parte la un fel de „joacă"... copilul avînd, totuși, 17 ani 1 — se configurează tot mai pregnant explicația autentică : e vorba de îngăduință, de cocoloșirea unor slăbiciuni de caracter care, ferite de ochii lumii, au generat pe nesimțite la Marian sentimentul periculos că totul ți-e permis pentru a-ți satisface hatîrurile, dorințele nesăbuite.— Marian n-a vrut decît să asculte puțină muzică, de aceea a pătruns cu Bebe (complicele său — n. r.) în

a crezut că ia

— Ce obosit o se întoarcâ băietul nostru de la bibliotecă Isă

Desen de EUGEN TARUpunderea principală pentru tot ce s-a întîmplat, soții C. o aruncă asupra Bebe, prietenul mai al Iui Marian, care l-ar fi „împins la rele". Nu contestăm. Dar oare nu sînt ei aceia care au tolerat cu inimă ușoară prietenia fiului lor cu Bebe — prietenie începută „nevinovat" cu audiții de muzică „beat" tn locuința acestuia din urmă — deși îl văzuseră în repetate rînduri pe acest tînăr în compania lui Marian și, după expresia mamei, simțiseră repulsie față de întreaga sa înfățișare (plete lățoase, costumație ridicolă prin care încerca să-i maimuțărească pe Idolii săi „hippy", admirați și decupați cu osîrdie din tot felul de reviste) ?Cum de l-au lăsat pe Marian să se înhăiteze cu un fluieră-vînt care, la cei 20 de ani ai săi, trăia fără nici o ocupație pe spinarea părinților, terorizindu-i, de- dîndu-se la adevărate acte de vandalism în propriul lor apartament, vîrînd spai-

acelui mare sul e unul singur ’. îngăduință blajină, generoasă „înțelegere" față de „slăbiciunile mititelului", care pînă la urmă se plătesc cu vîrf și îndesat.Cum se explică însă geneza unei figuri de teapa lui Bebe (pe numele său real Eugen Cîrlan) ?

aceeași aceeași

★Urcăm Imobil Victoriei apartament luminos, gant. Stăm de vorbă cu părinții lui Bebe — tatăl hi- drotehnician, mama funcționară într-un minister. O familie onorabilă, un decor familial care nu rimează deloc cu gărgăunii „hippy" și cu parazitismul declarat al lui Bebe. Atunci de unde pînă unde ?...— Noi n-avem nici o vină — declară ritos tatăl. I-am dat o creștere aleasă, i-am luat meditatori, i-am la dispoziție tot ce și-a dorit, ne-am îngrijit zi cu zi de sănătatea lui, mă rog,

la etajul unui alt de pe Calea și intrăm Intr-un ele-

pus

lui Bebe : dar atunci cînd îi teroriza, cînd spărgea geamurile și serviciile de porțelan ca să i se facă pe voie, cînd a vîndut covorul persan ca să-și ducă prietena la bar, cînd a luat din casă haine și alte obiecte ca să aibă bani de băutură și petreceri, cînd a pătruns noaptea într-un magazin și a furat un aparat de radio, cînd a comis a doua spargere, împreună cu Marian, tot de... delicatețe a dat dovadă ?— Nu credeți oare că, de mic copil, l-ați l-ați dat senzația că e un privilegiat ? i-am întrebat în continuare.— Cred că nu l-am răsfățat, i-am dat numai strictul necesar — răspunde mama.— Ciți bani de buzunar ti dădeați în liceu ?— Zece lei pe zi. Nu e prea mult, nu-i așa ?Semnificativă îndoială : In conștiința mamei începuse să răzbească — e drept, încă vag — sentimentul că, de fapt, răsfățul

fusese d» timpuriu o „realitate educativă" în această familie, unde Bebe — copil unic la părinți — a fost de mic idolatrizat. I s-au admis toate nazurile, i s-au îndeplinit fără crîcnire ordinele, într-un cuvînt a fost metamorfozat în stăpîn absolut al casei. Cînd a părăsit Politehnica pe la mijlocul anului I (căci Bebe, care nu e un Incapabil, reușise într-o vreme să intre la Facultatea de automatică) nu i-au reproșat nici cît negrul sub unghie, de teamă să nu-1 „e- nerveze". Cînd l-au găsit împreună cu „prietena", părinții au părăsit grijulii domiciliul ca să le lase casa „la dispoziție" ; cînd a început să poarte tot felul de accesorii vestimentare hippy, i-au și plăsmuit o justificare : băiatul „e la modă", doar n-o să se îmbrace ca pe timpul lui Pazvante". Și așa, Eugen Cîrlan — care putea deveni un element util societății — a ajuns Bebe-spărgătorul, Bebe-va- gabondul, Bebe-feciorul da bani gata.Nu vrem să adăugăm un strop de amărăciune, dar ceea ce mai pot face a- cești părinți este să privească cu luciditate realitatea. Să înțeleagă unde au dus dezertările lor treptate, care i-au inoculat lui Bebe o filozofie de întreținut, de parazit, certat cu munca, cu normele morale, amețit de filozofia „hip- pyes“-ilor. Să facă totul pentru a-i bara povirnișul, pentru a-1 ajuta — la impasul de la 20 de ani — să găsească resurse de a rupe cu acest trecut dezastruos. Ar fi mult mai util pentru fiul lor decît strădaniile disperate pe care le depun la ora actuală pentru a-1 face să treacă drept... iresponsabil.Scriem aceste rînduri, gîndindu-ne și la alți părinți la fel de „grijulii" dar care, din fericire, n-au ajuns la asemenea amare deziluzii. Să ' nu se liniștească însă : copilul lor răsfățat Ie azi poate deveni mîine un „Bebe". Cî- teodată începutul se face „pianissimo", dar acesta nu este un motiv de a nu auzi „acutele" de mîine...Am întîlnit, bunăoară, cazul elevului A.S. din clasa a VIII-a a unei școli generale din cartierul Li- zeanu-Viitor. Un băiat inteligent, extrem de dotat la muzică, capabil să obțină rezultate dintre cele mai bune la învățătură.' Și, totuși, în acest an hotărî- tor pentru viitoarea sa dezvoltare școlară, A. S. a manifestat o delăsare bruscă, soldată cu note care se învîrtesc în jurul lui 3 și 4. Are pînă acum un număr de 54 de absențe nemotivate. într-o sîmbătă a dispărut de acasă, luînd cu el 700 de lei, și a peregrinat — numai el știe cu cine și unde ! — timp de trei zile. S-a întors a- casă fără un ban. Nu de mult au fost găsite asupra lui țigări străine : se lăuda în fața colegilor că „obișnuiește" numai asemenea țigări.

Tatăl — inginer. Om cu muncă de răspundere într-un minister. Calm, echilibrat. A manifestat dintot- deauna o oarecare răceală, dacă nu chiar indiferență față de problemele educației copilului. „Eram foarta mult plecat pe teren. N-am avut timp. Acum o să-mi fac". Mama — casnică. L-a înconjurat cu o grijă învecinată cu răsfățul. A căutat să „compenseze" prin exces de zel lacuna educativă a tatălui.Și așa s-au format vectori educativi contradictoriii indiferența și alintarea, răceala și îngăduința. Vectori care, ciocnindu-se pe terenul atît de permeabil al u- nei personalități abia în formare, au dat naștere u- nui sentiment de incertitudine. în cine să crezi ? în tata care nu se ocupă îndeaproape de tine, dar are exclusiv exigențe, sau în mama care te înconjoară cu manifestările iubirii ei a- desea exagerate și incomode, dar care este gata să-ți ierte orice 7 Mecanismul educativ — descentrat, lipsit de axul unificator — a început să dea semne de deteriorare. Cît mai e timp, părinții lui A.S. — ca și alții în situații asemănătoare — să evite regretele tardive printr-o unificare a exigențelor, prin folosirea cu fermitate a unei unice și sigure busole educative !...Poate că răspunsurile cele mai nimerite (firește, indirecte) la numeroasele întrebări ridicate de a- ceastă anchetă mi le-au dat cei 30 de elevi din clasele a X-a ale liceului Mihail Sa- doveanu cărora le-am -solicitat să-mi definească punctul lor de vedere cu privire la modul cum trebuie să sa manifeste, la vîrsta lor, grija părinților față de ei. 90 la sută dintre ei (precizez că răspunsurile-au fost anonime pentru a asigura sinceritatea anchetei) au proclamat, ca pe o nevoie imperioasă a vîrstei, ca părinții să le fie aproape, să le cunoască preocupările zilnice, activitatea școlară și extrașcolară, problemele mari și mărunte ale relațiilor cu prietenii, anturajul. Semnificativ mi se pare, de asemenea, faptul că majoritatea au subliniat că la această vîrstă grija pur materială nu mai are importanța primordială, că ei au nevoie înainte de orice de veghea spirituală a părintelui — prieten mai mare și mai experimentat.Dintre răspunsurile primite, îmi îngădui să citez -cuvintele unei eleve, pe care Ie socotesc potrivite să încheie prezenta anchetă i „Consider că este foarte necesară o apropiere între copil și părinți, îndeosebi începînd cu adolescența. Eu sînt privată de acest drept și îmi dau seama cît de greu este : încerc să repar această greșeală a mamei mele, dar îmi e cu neputință. Nu-mi rămîne decît să fac un apel : „Părinți, căutați, încercați să vă cunoașteți copiii I împriete- niți-vă cu ei I Veghiați-le și sprijiniți-le zborul !“
Victor BIRLADEANU

răsfățat,
PAGINII

Anonimul a dat greș
Am primit în ultimele săptămîni numeroase scrisori care ilustrează interesul stîrnit în rîndurile opiniei publice de către ampla acțiune de redistribuire a cadrelor de specialiști, de folosire optimă a inteligenței creatoare. în marea lor majoritate aceste scrisori ne-au adus la cunoștință existența unor anomalii cu caracter mai larg ori mai restrîns, au sesizat situații în care diverși specialiști și-au trădat profesia, ajutați fiind și de „negații- a- cordate cu o generozitate păgubitoare atît pentru ei cit și pentru societate. Bună parte din aceste corespondențe au sugerat teme și subiecte pentru anchetele noastre, au o- ferit piste de investigație socială și etică, au constituit material faptic pentru articole publicate sau în curs de publicare.Intr-un asemenea scop ne-am deplasat la Timișoara, pornind pe urmele unei scrisori semnate „Un grup de studenți" de la Institutul agronomic din localitate. (Preferăm, desigur, ca scrisorile primite să fie semnate cu nume concrete șl reale, dar asta nu ne împiedică să verificăm și ano-

nimele cu aceeași seriozitate și răspundere).Ce anume ne aducea la cunoștință scrisoarea ? O situație nefirească, paradoxală : în cadrul institutului, patru doctorițe de profil uman practică medicina veterinară I Mărturisim că rîndurile scrisorii ne-au convins, că am pornit în a- ceastă investigație cu hotâ- rîrea de a analiza nu numai situația de fapt, ci șl condițiile, mentalitățile care au favorizat-o.Iată rezultatele anchetei noastre : trei din cele patru doctorițe, Sofia Spătaru, Afrodita Clăianu, Neli Dinu, sînt asistente la catedrele de fiziologie, histoio- gie și. respectiv, microbiologic, catedre reprezentînd discipline preclinice, similare cu disciplinele preclinice studiate în institutele de medicină umană. Similitudinea merge adeseori pînă la coincidență, avînd în vedere și faptul că predarea practică a celor trei discipline se face prin experiențe pe animale în ambele profiluri : uman și veterinar. (Facem această a- firmație în urma unor discuții cu medici, cadre didactice. în cele două profiluri amintite).Am continuat investigația

noastră pentru a stabili în ce condiții au fost angajate asistentele, în ce măsură angajarea lor este legală sau nu.— In anul 1962, anul tn- cheierii cu succes a cooperativizării agriculturii, a luat ființă In institutul nostru facultatea de medicină veterinară, ne declară prof, univ. Iuliu Drăcea, rectorul institutului. în același an, o Hotărîre a Consiliului de Miniștri prevedea ca toți agronomii, zootehniștii și medicii veterinari disponibili să lucreze nemijlocit în agricultură în scopul întăririi cooperativelor agricole de producție nou înființate. Cum e și firesc, derogări de la această hotărîre nu s-au acceptat, iar noi ne-am văzut obligați, pentru a nu compromite nivelul de învățămînt în facultatea nou creată, «ă scoatem posturile vacante la concurs.Cercetînd activitatea celor trei asistente, am constatat că ele și-au îndeplinit stagiul medical în circumscripții rurale tnainte de prezentarea la concurs, că obținuseră rezultate foarte bune și excelente la examenul de diplomă, rezultate care le recomandau pentru o activitate în In-

vâțămînț sau în cercetare. La ora actuală, două asistente sînt înscrise la examenul de doctorat, iar cea de-a treia se pregătește în același scop, toate trei a- vînd la activul lor lucrări și comunicări științifice.Care este situația celei de-a patra doctorițe, Ru- xanda Spineanu, asistentă la catedra de igienă a- nimală ? Deși atît asistenta cît șl șeful de catedră susțin că activitatea ei este corespunzătoare, specialiștii consultați afirmă că între igiena animală și cea umană există destule deosebiri care determină ca într-un astfel de post să fie preferat un medic pe profil. De altfel, în discuția purtată, asistenta R. Spineanu ne-a declarat că a încercat și va încerca . în continuare să se transfere într-un institut de igienă sau la o catedră de medicină umană, unde ar avea posibilități mai bune de pregătire și de afirmare.Așadar, din cele patru cazuri relatate în anonima trimisă redacției, doar u- nul singur se confirmă, fapt ce ne-a determinat să recitim cu mal multă atenție scrisoarea „Din cauză că aceste posturi sînt ocupate

patru doam- umani, absolvenți de frunte ai facultății n-au mai avut locuri să fie opriți în facultate pentru a se forma cadre didactice de profil !“ — susțin anonimii autori, ©are nu cumva acesta e motivul real al scrisorii : dorința unora de a rămîne direct în învățămînt fără a mai îndeplini măcar acel stagiu legal de trei ani în practica nemijlocită a producției ? Ca să nu mai vorbim de condiția etică a celor în stare să ticluiască o astfel de scrisoare INe vom ocupa în continuare de acțiunea de redistribuire a cadrelor de specialiști conform cu nevoile economice și sociale ale țării, conform dezideratului de a folosi cu un randament optim tezaurul de inteligență creatoare al fiecăruia și a! tuturor. Vom studia cu atenția cuvenită toate scrisorile pe această temă adresate redacției, cu- prinzînd însă situații și cazuri concludente, reale, care sălenute.

de ne cele medici

aibă în vedere interese- majore ale societății și interese de grup, tngus- subiective.
Paul DIACONESCU
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0 FAPTĂ INUMANĂ
Primim la redacție următoarea scrisoare >

In noaptea de 20 spre 21 octombrie 1969, micuța 
Bencsik Ana, in virstă de un an, a fost internată în stare gravă in spitalul din Sighetul Marmației. 
Anuța este fructul dragostei dintre Ioan și Ană, 
doi tineri ca mulți alții, care s-au căsătorit din 
dragoste. Dar iată că la cîteva luni de la încheierea 
căsătoriei, loan pleacă in armată. Pentru Ana incepe 
calvarul. Soacra, mama lui loan, n-o poate vedea în ochi pe noră. Și se poartă atît de hain, incit, 
gravidă, Ana este nevoită să părăsească locuința și 
să plece la Arad, unde loan iși satisfăcea serviciul 
militar. A rămas lingă el pini aproape de ziua cind 
urma să aducă pe lume o ființă dragă amindurora.

Reintorcindu-se acasă, persecuțiile soacrei au con
tinuat ; după puțin timp, se reîntoarce și loan din 
armată. Om în toată firea, la început nu apleacă 
urechea la intrigile mamei sale, dar in cele din 
urmă incepe să-i cinte în strună; și pentru Ana 
incepe .un nou calvar...

...Au cuvîntul martorii :
Szaibert Berta : „Am auzit cind Maria Iși în

demna fiul s-o alunge pe Ana de acasă... iar apoi 
pe aceasta (pe Ana) am văzut-o bătută, a venit la 
noi noaptea tirziu cu fetița de asemenea bătută și 
plină de singe. Am indrumat-o să meargă la spi
tal ; ea tot spera că lucrurile se vor îndrepta".

Malek Golda : „Știu că toată cearta familiei este 
provocată de Maria B. care iși povățuiește fiul să-și 
alunge soția".

Petrovan Ana : „Am întîlnit-o de cîteva ori pe 
Ana bătută și plină de singe".

Și șirul martorilor poate continua cu aproape în
tregul cartier, care confirmă că loan, la puțin timp 
după ce s-a întors, nu numai că și-a neglijat fami
lia dar a inceput să dea aproape întregul cîștig pe 
băutură și apoi in stare de ebrietate să facă scan
dal, să-și bată soția și fetița. Ioan a inceput să-și 
urască de moarte familia, care pentru el devenise 
o povară. Soția și fetița mai mult dormeau pe la 
vecini decit acasă; mama soacră părea satisfă
cută. Și iată deznodămintul :

tn ziua de 18 octombrie 1969, loan, fiind acasă 
singur cu fetița, a bătut-o pînă i-a fracturat mîna dreaptă în două locuri. Dar nu s-a oprit aici. In 
noaptea de 20 spre 21 octombrie 1969, cind de ase
menea se găsea numai el acasă cu fetița — mama 
fetiței fiind la serviciu — a băgat-o cu picioarele în apa clocotită dintr-0 oală ce fierbea pe sobă, 
apoi, fiindcă fetița plingea, s-a repezit asupra ei ca 
o fiară și a bătut-o, a mușcat-o.

Fetița este astăzi in afara oricărui pericol. Mai 
are insă nevoie de o spitalizare de circa două luni.

loan este arestat și așteaptă verdictul care, spe
răm, ii va cintări pedeapsa potrivit acestor fapte 
subumane, dar Bencsik Maria, a cărei urzeală de 
intrigi a destrămat o familie închegată pe dragoste, 
rămîne in afara legii ? Faptele ei trebuie să fie cin- 
tărite de opinia publică 1

Mihail NAȘTE
procuror-șef al Procuraturii locale 
Sighetul Marmației
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Sosirea în Capitală

a tovarășului Venelin KoțevMar{i după-amiază a sosit !n Capitală tovarășul Venelin Koțev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită prietenească in țara noastră.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele bulgar a fost tntîmpinat de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au fost de față Spas Nicolov Gos- podov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.

Cronica
Marți s-a Înapoiat In Capitală tovarășul Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta de clasă", care la invitația redacției „Partien Jivot" a 

făcut o vizită în R P. Bulgaria. în timpul șederii la Sofia, tovarășul Ștefan Voicu a fost primit de tovarășul Venelin Koțev, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. La întrevedere, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost de față Petko Rusev, redactor-șef al revistei „Partien Jivot", și Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia. *George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit la 9 decembrie pe Zygfryd Wol- niak, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Polone, care, la invitația M.A.E., face 
o vizită în țara noastră. Cu acest prilej a avut loc un schimb util de păreri în probleme de interes comun.La primire, care s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au luat parte Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone la București.

•J. *Marți la amiază a avut loc Ia București semnarea planului de colaborare între Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste România și ministerele sănătății din Republica Socialistă Cehoslovacă, în domeniul sănătății publice și științelor medicale pentru anii 1969—1970.Documentul prevede schimburi de specialiști în scopul perfecționării, colaborare directă între institutele de cercetări medicale, între edituri, schimburi de publicații de specialitate, de informații și materiale documentare.

Planul a fost semnat din partea română de dr. Alexandru Calomfirescu, adjunct al ministrului sănătății, iar din partea cehoslovacă de Vladimir Pleșko, prim-adjunct al ministrului sănătății al R. S. Slovace.La semnare au fost prezențl membri ai conducerii Ministerului Sănătății și Anton Kamenicky, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace Ia București, precum și membrii celor două delegații.
în timpul șederii în țara noastră, membrii delegației cehoslovace au vizitat diferite unități medico-sanitare și de cercetare medicală din Capitală și din țară și au avut o întrevedere la Academia de științe medicale cu președintele acad. dr. Aurel Moga.Marți seara, delegația ministerelor sănătății ale R. S. Cehoslovace a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

★Prof. dr. docent TIberlu Morarlu, membru corespondent al Academiei, președintele Consiliului național de geografie, a primit titlul de „Doctor honoris causa" al Universității din Strasbourg.
★După cum s-a anunțat, juriul Expoziției mondiale de filatelie, organizată în acest an Ia Sofia, a acordat participanților români peste 30 medalii și diplome. înmînarea distincțiilor a avut loc marți după-amiază, la Ambasada R. P Bulgaria din București, în cadrul unei festivități, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Asociației filateliștilor din România.Ambasadorul Spas Nicolov Gospo- dov a felicitat pe premiați, în numele cărora a mulțumit președintele Asociației filateliștilor, Constantin Smirnov. ■Festivitatea a fost urmată de un cocteiL >’■

(Agerpres)

vr emea
Timpul probabil pentru 11, 11 șl 11 

decembrie. In țară : Vreme în general 
umedă, cu cerul variabil, mal mult 
noros în jumătatea de sud a țării, 
unde șl precipitațiile vor ii mal frec

vente. VIntuI va sufla potrivit, pre- 
dominînd din sectorul estic. Tempe
ratura în scădere, mal ales în nordul 
țării. Minimele vor fl cuprinse între 
minus 8 șl zero grade, Izolat mal co- 
borîte, Iar maximele între minus 2 și 
plus 8 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme în general umedă, cu 
cerul mal mult noros. Precipitații tem
porare, mal ales sub formă de ploaie 
fi burniță. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

HOTÂRÎREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. I)sului se vor acorda pe termen de maximum 5 ani, iar cele pentru completarea sumei necesare acoperirii costului integral al locuințelor, pe termen de maximum 10 ani.Art. 2. — Casa de Economii și Con- semnațiuni va prelua de la Banca de Investiții, în cursul trimestrului 1/1970, operațiunile privind acordarea de credite cetățenilor pentru construirea de locuințe proprietate personală.Art. 3. — Casa de Economii șl Consemnațiuni va plăti, cu începere de la 1 ianuarie 1970, la categoriile

de depuneri arătate mal jos următoarele dobinzi anuale :— la depunerile pe libretele de e- conomii cu dobîndă :— la vedere 3,5’/o— pe termen de cel puțin unan 5 •/.în cazul nerespectării termenului minim de un an. dobînda va fi de 3’/« pe an.— la depunerile în conturile curente personale ale populației 2 “/•Art. 4. — Pentru creditele ce se vor acorda de la data prezentei ho- tărîri în vederea construirii de locuințe proprietate personală în condițiile legii nr. 9/1968 se vor percepe următoarele dobînzi :
■ Mărime» creditului Salariul tarifar •au venitul mediu brut lunar Dobîndapînă la 1 500 lei 2% pe anpînă la 50 000 lei 1 501 — 2 000 lei 3°/« pe anpeste 2 000 lei 4% pe anpeste 50 000 lei indiferent de salariu 5’/» pe anPentru creditele aoordate în condițiile art. 1 din prezenta hotărîre sa percepe o dobîndă de 8% pe an.Pentru creditele ce se vor acorda pentru amenajarea de spații locative destinate turiștilor în condițiile H.C.M. nr. 862 din 17 aprilie 1967, dobînda va fi de 5°/« pe an.Art. 5. — Pentru vînzarea de mărfuri și prestări de servicii cu plata în rate, de la 1 ianuarie 1970 dobînda care se percepe cumpărătorului pentru sumele stabilite drept rate lunare va fi de 5°/« pe an.Art. 6. — La creditele de producție ce se acordă de Banca Agricolă membrilor cooperativelor de producție și producătorilor cu gospodărie individuală, în baza H.C.M. nr. 683 din 7 aprilie 1969, se va percepe de la 1 ianuarie 1970 o dobîndă de 2«/t pe an.Art. 7. — în cazul nerestituiril la termenele stabilite a ratelor, Casa de Economii și Consemnațiuni va percepe o dobîndă de 12»/» pe an asupra ratelor restante pentru creditele a- cordate în condițiile articolului 1 și

de 8% pentru creditele acordate în toate celelalte cazuri.Art. 8. — Beneficiul realizat de Casa de Economii și Consemnațiuni se repartizează, după aprobarea bilanțului anual, astfel :30»/* la bugetele județelor și al municipiului București ;
30’/» la fondul de rezervă al Casei de Economii și Consemnațiuni |
20% pentru construcții, amenajări și dotări, ca investiții necen-_ trallzate ale unităților C.E.C.f20% pentru acțiuni de popularizare, cheltuieli social-culturale și pentru premierea personalului C.E.C.

★Măsurile arătate sînt menite să ofere noi avantaje populației prin lărgirea creditării construcției de locuințe proprietate personală, să simplifice operațiunile, să dezvolte în continuare pe multiple planuri relațiile Casei de Economii și Consemnațiuni cu cetățenii țării.
De la MinisterulPentru a veni în sprijinul elevilor de la liceele economice și agricole care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat din anul 1970, Ministerul învățămîntului a stabilit o- biectele Ia care vor trebui să susțină acest examen. Au fost- stabilite următoarele probe :La specialitatea Agronomie : Limba și literatura română — scris și oral, Fitotehnie — oral, Botanică — scris. Obiecte la alegere i Matematică — scris și oral, Chimie — scris și oral.La specialitatea Horticultură i Limba și literatura română — scris și oral, Horticultură — oral, Botanică — scris. Obiecte la alegere : Matematică — scris și oral. Chimie — scris și oral.La specialitatea Veterinară : Limba

învățămîntului

j • Vă place Brahms 7 : PATRIA — 
} » ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, CENTRAL - 8,30; 
i '1.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. MODERN 
1 ■ 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FE- 
( 3VIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30;
1 21, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
l 18,30 ; 21.
' • Războiul domnițelor : REPUBLICA
\ — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
.' © Jocul care ucide ; FESTIVAL —
4 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FA-
/ VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
4 • My fair lady : CAPITOL — 9 ; 
I 12,30 ; 16,15 ; 19,45.
j • Wlnnetou în Valea Morțll j BUCU- 
1 REȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
1 17 ; 19 ; 21, LUCEAFĂRUL — 8 ; 11;
1 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
1 ® Femela îndărătnică : FLAMURA —
i 9 ; 12 ; 17,45 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 
J 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,15 ; TOMI3 — 9— 
4 15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
/ ® Sezon mort: VICTORIA — »;
l 12,30 ; 16 ; 19,30.

« Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
4 LUMINA — 8,45—16,15 în continuare ; 
! 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
4 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA —
i 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
4 • Program pentru copil : DOINA —
i 9 ; io.
4 • Blow-up : DOINA — 11,30 ; 13,45 ;
4 16 ; 18,15 ; 20,30.
I • Mondo-cane : TIMPURI NOI — 

9—19 în continuare.

Îln împărăția leului de argint: EX-
ELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 

21, AURORA — 9,15 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Becket (ambele serii) : CINEMA
TECA (sala Union) — 10 ; 13.
• Galileo Galilei : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• A trăi pentru a trăi : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18.

cinema
• CInd se aud clopotele i BUZEȘTI
— 20,30.
• America, America : DACIA — 8,15 
—19,45 în continuare.
• Beru șt comisarul San Antonio i 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20.30.
• Morțil rămîn tineri î UNIREA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Păpușa : LIRA — 15,30 ; 19.
• Testamentul doctorului Mabuse t

DRUMUL SARn — U ; 17,30 ; M, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18.
• Anul trecut la Marienbad : MOȘI
LOR — 20,30.
• Corabia nebunilor : GIULEȘTI — 
10 , 15,30 ; 19, FLOREASCA — 10 ;
13.30 ; 17 ; 20.
e Viridiana : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Frații Karamazov t VOLGA — 10 ; 
14,15 ; 18,30.
• Căldura : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
® La nord prin nord-vest: — POPU
LAR — 15,30 ; 19.
• In umbra coltului : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20.
• O chestiune de onoare i FLA
CĂRA — 15,30 ; 18.
O Să trăim pînă luni t FLACARA 
— 20,30.
• Angelica țl sultanul : VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Lupii albi : RAHOVA — 15,30 ; 18, 
PACEA — 15,45 : 18 ; 20,15, FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cele trei nopți ale unei iubiri t 
PROGRESUL — 20,15.
• Apele primăverii ; RAHOVA — 
20,15.
© Omul care valora miliarde : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18, CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Război șl pace (seriile I șl a n-a) :
COSMOS — 15 ; 19,30.

și literatura română — scris și oral, Patologie veterinară — oral, Zoologie — scris. Obiecte la alegere: Matematică — scris și oral, Chimie — scris și oral.La specialitatea Contabilitate și merceologia agricolă! Limba și literatura română — scris și oral, Contabilitate — scris și oral, Matematică — scris și oral.La specialitatea Planificare — contabilitate : Limba și literatura română — scris și oral. Contabilitate— scris ți oral, Matematică — scris și oral.La specialitatea Merceologie i Limba și literatura română — scris și oral, Merceologie — scris și oral, Matematică — scris și oral.La specialitatea Statistică : Limba și literatura română — scris și oral, Statistică — scris și oral, Matematică— scris și oral.Programele școlare pentru obiectele prevăzute la examenul de bacalaureat vor fi publicate în revista învățămîntului profesional și tehnic nr. 6 din luna decembrie a c.(Agerpres)
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teatre
• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Sala mică a Palatului): 
Cvartetul „Muzica" prezintă o sca
ră de cvartete de Haydn și Schu
bert — 20.
• Opera Română : Travlata — 
19,30.
® Teatrul Național „V. Alec- 
sandrl" din Iași prezintă în cadrul 
Festivalului național de teatru 
1969 (în sala „Comedia" a Teatru
lui Național „I. L. Caragiale) : 
Săgetătorul — 20.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Victimele datoriei — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Sftntul 
Mitică Blajlnu
o Teatrul „C. I. Nottara* 
I" : .......... '
sassafras
Enigmatica doamnă
® Teatrul
— 20.
• Teatrul 
19,30 ;. (la 
care a văzut moartea — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile Iul Păcală — 16.
® Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Elefănțelul 
rios — 10.
• Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Varietăți '69 
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Acul cumetre! 
Gurton — 19,30.
® Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 16 ; 19,30.

20.
_ .. (sala
Magheru) : Vijelie în crengile de 

19,30 ; (sala Studio) : 
’ „M“ — 20.

Mic : Ofițerul recrutor

Glulești : Absența — 
Sala Palatului) : Omul

tv

(Urmare din pag. I)printr-o participare neobosită la viața cetățenească a poporului.Calitatea de scriitor solicită, impune, ca un element al ei. asemenea activitate civică.De la anticii greci pînă în timpurile moderne, scriitorul a fost solidar cu viața cetății, a participat nemijlocit ca artist și tribun la desfășurarea unei largi activități umane. Cu atît mai mult, scriitorul român contemporan, animat de nobilele idealuri ale socialismului, care solicită întreaga capacitate a forțelor sale creatoare pentru împlinirea aspirațiilor seculare de progres ale poporului nostru, este chemat, ca artist și cetățean, să participe nemijlocit, în numele unei înalte responsabilități comuniste, la întreaga operă de edificare a societății noi, să se facă ecoul celor mai înaintate idei despre lume și viață, pentru a satisface cerințele spirituale impuse de noua condiție Istorică a maselor, confundîndu-se cu voința și aspirațiile poporului în mijlocul căruia 
s-a născut și trăiește. E un imperativ al ansamblului de misiuni ale scriitorului, și chiar ale artei lui care, chiar de nu ar voi el, nu poate rămîne cu totul străină de realitățile vieții, care-1 privesc și pe el, de viața cetățenească ce se împletește strîns, prin însăși esența el, cu viața pro- priu-zisă de fiecare zi. în care împrejurările sociale solicită mereu, fiecăruia, o atitudine, o participare. Această contopire dintre orioare meseriaș și postura de cetățean poate determina activități cetățenești gradate ca intensitate și frecvență, după temperamentul și conștiința respectivului Ins. Aceasta e vala

bil pentru majoritatea celor ce au o profesiune, celor ce prestează o muncă oarecare. Pentru scriitor însă, această opțiune e legată și subliniată de însăși calitatea lui de scriitor, de natura ocupației sale, de rostul ei, de misiunea ei, fără de care iși pierde orice conținut și, deci, în chip logic, și definiția și denumirea.A fi scriitor înseamnă 
a trăi intens, ca participant activ la viața societății; și a aduce la biroul de scris e-

cest prestigiu s-a stratificat prin îndeplinirea misiunii de către zecile și sutele de înaintași scriitori, în frunte cu marii noștri clasici. Ei nu au făcut vreo disparați- une artificială între scriitor și cetățean. Au fost și una și alta, fără a constitui din asta o problemă. Au fost scriitori și cetățeni cu același firesc cu care erau scriitori și oameni, însăși noțiunea de om incluzînd pentru ei, nedespărțit, pe aceea de cetățean, contopi-

UN CETĂȚEAN CA
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18,00 Deschiderea emisiunii. 18,30 
Cîntă viorile ; Muzică populară cu 
orchestra condusă de Ionel Bu- 
dișteanu. 19.00 Telejurnalul de 
seară. 19.20 Armonii camerale — 
viziuni coregrafice — „Păcală". 
Muzica de Tudor Clortea. Inter
pretează : Florin Gavrilescu, A- 
drlan Gheorghiu, Bojidar Petrov, 
Coca Renciu și un grup de ba
lerini de la Opera română — Co
regrafia : Gelu Matei. 19.30 An
chete sociale : Radioscopia unor 
întîmplărl. 20.15 Tele-cinemateca : 
„Bătălie pentru apa grea", copro
ducție
Finala Festivalului național de 
teatru :
Omescu — Teatrul Național „Va
sile Alecsandri" din Iași — Re
portaj transmis în direct de la 
Sala Comedia a Teatrului Națio
nal din București. 22.00 Telejur
nalul de noapte. 22.20 Salonul 
literar al TV : Amfitrion, Ov. 
S. Crohmălnlceanu — Roma
nul românesc șl Imperativele 
majore ale contemporaneității. 
23.00 Invitație la dans cu forma
ția Gerhard Rommer. închiderea 
emisiunii.

franco-norvegiană. 21.50

„Săgetătorul- de Ion
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ZIUA DREPTURILOR
OMULUICu 21 de. ani în urmă, Adunarea Generală a O.N.U., întrunită la Paris, proclama solemn cele 30 de articole ale „Declarației universale a drepturilor omului". Adoptarea declarației într-un moment în care o- menirea ieșise de puțin timp dintr-o grea încleștare, ale cărei efecte devastatoare se puteau vedea aproape pretutindeni, a trezit mari speranțe în rîndurile popoarelor, dornice să se elibereze pentru totdeauna de spectrul distrugerilor și nenorocirilor, să trăiască într-o lume mai dreaptă, mai bună. Reflectînd schimbările de importanță istorică intervenite în viața internațională după cel de-al doilea război mondial, a- doptarea declarației a constituit, totodată, o expresie a afirmării tot mai puternice în lumea contemporană a ideilor de progres, libertate și democrație. Pornind de la faptul că „disprețul față de drepturile o- mului a dus întotdeauna la acte de barbarie ce au revoltat conștiința u- manității", declarația a proclamat drepturi și libertăți cu caracter general democratic, avînd drept scop dezvoltarea și protecția persoanei umane.In anii care au urmat după adoptarea declarației, numeroase documente ale Adunării Generale au venit să perfecționeze și să îi îmbogățească conținutul, să îi extindă aria de aplicare. Au fost adoptate, astfel, mai multe convenții avînd ca scop asigurarea egalității în drepturi a femeilor cu bărbații și îmbunătățirea condiției femeii, importanta declarație privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, declarația drepturilor copilului, declarația și convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, rezoluția, inițiată de țara noastră, privind educarea tineretului în spiritul păcii, respectului reciproc și înțelegerii între popoare, cele două pacte privitoare la drepturile economice, sociale și culturale ș.a. Existența unei preocupări intense pe plan internațional în această direcție a fost evidențiată și de organizarea, cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a declarației, a „Anului internațional al drepturilor omului", precum și a conferinței internaționale de la Teheran.întreaga evoluție politică, economică și socială a lumii contemporane pune în lumină strînsa legătură existentă între pacea și securitatea lumii și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Realitățile vieții internaționale arată că pe întinse zone ale globului agresiunile și conflictele armate, atentatele la independența și suveranitatea popoarelor, întreținute de forțele imperialismului, duc la negarea drepturilor omutui, fac ca pentru numeroși locuitori ai Terrei, declarația să reprezinte un simplu petic de hîr- tie. Șase la sută din populația continentului african, adică 30 de milioane de oameni, se mai află încă sub dominația colonială. în Republica Sud- Africană. în Rhodesia, în coloniileO adresă utilă
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Cu ocazia „Lunii cadourilor”, 
librăria „Cartea prin poștă" a 
cooperației de consum din Bucu
rești, str. Sergent Nuțu Ion, nr. 8—12, sectorul 6, primește comenzi din toată țara pentru o serie de cărți pe care le puteți oferi celor dragi. Iată cîteva lucrări pe care le veți primi la domiciliu t Al. Odobescu — Opere, volumele I-II ; Miron Costin — Opere, volumele I-II; I. L. Caragiale — 
Opere ; I. H. Radulescu — Opere, volumele I-II ; Al. Macedon-

1

ski — Opere, volumele I-II-III- IV ; Tudor Arghezi — Scrieri î „Lina", „Icoane de lemn", „Poarta neagră" (ediții de lux) ; Vasile Alecsandri : Poezii populare (ediție de lux) ; „Soarele și luna" (balade populare — ediție de lux) ; Antologie de proză populară epică ; Al. Dumas — „Cei trei mușchetari" — volumele I-II și „După 20 de ani" — volumele I-II.Plata se face la primirea coletului, prin ramburs.

rele eroilor și raporturile scriitorilor cu ei. Opera își urmează drumul ei artistic. Fără abatere, dar drumul acesta trece prin viață, prin pasajul ei real, prin așezările oamenilor, prin fră- mîntările lor interioare, prin problemele existente, ca niște realități palpabile.Scriitorul-cetățean este cel care servește un Ideal superior cu cele mai înalte realizări estetice. Preocuparea de cetățean e ca un zvon al vieții, ca o atmosferă în

ORICARE
ALTUL Șl TOTUȘI...

courile cele mai semnificative ale acestei vieți, în care sînt incluse în chip natural toate problemele cetățenești. Și nu numai să le a- ducă doar ca o constatare de proces verbal, ci ca probleme în care mintea și sensibilitatea de scriitor să intervină, să-șj spună eu- vîntul.Căci nu pot concepe scriitor fără un crez social, fără o cauză care să-l însuflețească și pentru lupta căreia să se dăruiască total. El este prin definiție, cu mijloacele proprii artei sale, un educator. Prestigiul cu care îi este învestită îndeletnicirea este reflexul direct tocmai al acestui aspect uman și cețățenesc. A-

rea și solidaritatea cu societatea.Să reproduc aici sumarul Istoriei literaturii române pentru a ilustra aceasta ? Cine nu știe ?! E un catalog întreg numai al scriitorilor „patrușoptiști". Și apoi E- minescu, Caragiale. Sado- veanu, Rebreanu,... Ziaristica, înregimentarea în activități sociale au întovărășit permanent munca lor de scriitori, fără să le altereze arta, ci dimpotrivă Scrisul lor e mai plin, mai uman, mai răscolitor prin aspectele lui de viață, prin angajarea cetățeneascăAngajarea lor se degajează din atitudine, din luare de poziții, din subiect, din ideea centrală, din caracte-

oare trăiesc personajele precum în însăși natura. în universul ambiant.Dar în afară de această activitate artistică în care viața aduce implicit probleme cetățenești, duhul de solidaritate umană, de dorință de progres, scriitorul- cetățean are și o activitate distinctă, pur cetățenească, ce merge pînă la lupta deschisă pentru triumful idealurilor înaintate ale vremii sale, pînă la sacrificiu (și iarăși mă gîndesc la scriitorii patrușoptiști, la neobosita !or activitate pentru marea cauză a patriei). Au fost, prin asemenea angajare, mai puțin artiști Emi- nescu, Caragiale, Sadovea- nu, Arghezi ? Dimpotrivă.

Sîntem cu toții făuriți în întregime de viața socială căreia îi datorăm totul. Sîntem integrați în societatea socialistă, prin toate fibrele vieții noastre, ca oricare cetățean, și această condiție umană face parte din structura noastră.întreaga noastră activitate emană din larga și temeinica înțelegere marxistă a realităților societății noastre, din necesitatea ca arta să fuzioneze cu marile preocupări ale poporului român, cu uriașa operă socială desfășurată cu succes de masele muncitoare din țara noastră, sub conducerea comuniștilor. Ca artiști-cetă- țeni, noi avem nobila misiune, pusă în fața noastră de către partid, de a contribui, prin mijloacele noastre, la acțiunea de edificare a societății socialiste : „Scriitorii comuniști — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la Adunarea generală a scriitorilor — au un rol hotărîtor în îndeplinirea menirii literaturii de factor activ în transformarea revoluționară a societății, în ridicarea conștiinței socialiste a maselor, în perfecționarea morală a omului : ei trebuie să militeze cu pasiune și convingere, pentru situarea fermă a artei scrisului pe pozițiile ideologice ale partidului nostru, pentru unirea tuturor detașamentelor oamenilor de artă într-un singur șuvoi, în îndeplinirea rolului ce le revine în societatea noastră". Scriitorul ne- cetățean nu poate exista ; el e o invenție a sterpelor speculații intelectuale ce socotesc că estetica. arta sînt în afară de viață. iar scriitorul un fel de cosmonaut trăind mereu în stare de imponderabilitate, atunci cînd, aici, ne a- trage pe pămîntul încărcat de viață socială forța Imensă a gravitației.

portugheze se practică pe scară largă politica odioasă a apartheidului. în diverse alte părți ale lumii, o adevărată prigoană este dezlănțuită împotriva forțelor progresiste și democratice, se caută să se înăbușe aspirațiile maselor populare îndreptate spre înfăptuirea idealurilor de progres social.In total contrast cu această situa!- ție, drepturile omului își găsesc o deplină și efectivă afirmare în condițiile orînduirii socialiste, căreia istoria i-a hărăzit nobila misiune de a asigura oamenilor o reală egalitate socială și politică, înfăptuirea năzuințelor lor cele mai scumpe. Pentru a ne referi la Republica Socialistă România, Constituția țării, actul fundamental al întregii noastre societăți, recunoaște și garantează tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, rasă, sex, limbă sau religie, deplina egalitate în drepturi, ca o întruchipare a înaltelor principii ale umanismului socialist. O a- tenție deosebită este acordată, în pre? zent, adîncirii și perfecționării continue a democrației socialiste. „Partidul nostru, spunea în legătură cu aceasta tovarășul Nicolae Ceaușescu, pornește de la concepția că socialismul trebuie să fie societatea totalei împliniri a personalității umane, in care fiecare cetățean să se simtă stăpîn pe destinul său, să poată gindi și acționa nestingherit în folosul progresului social". Pornind de la considerentul că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate nu poate fi realizată decît cu participarea conștientă și activă a întregului popor, procesul profund și multilateral de dezvoltare a democrației socialiste, inițiat de partid și de stat, are drept scop participarea tot mai largă a maselor la conducerea treburilor țării, crearea condițiilor ca toți oamenii muncii să-și poată spune părerea în problemele majore ale vieții economice și sociale. Măsurile întreprinse în ultimii ani în țara noastră, printre care perfecționarea sistemului de conducere a economiei naționale, constituirea Frontului Unității Socialiste, noua împărțire admi- nistrativ-teritorială, legea consiliilor populare și constituirea comitetelor naționalităților conlocuitoare, adoptarea noului cod penal, sînt destinate a spori rolul și importanța fiecărui cetățean în societatea noastră socialistă.Profund atașată Ideilor păcii și securității internaționale, România a arătat, nu o dată, că promovarea șl respectarea drepturilor omului nu sînt posibile fără respectarea personalității fiecărui popor, a dreptului său sacru de a-și hotărî singur soarta, conform propriei voințe și interese. încălcarea acestui drept inalienabil al popoarelor aduce, așa cum o arată evoluția situației internaționale, inevitabile prejudicii relații'or dintre state, creează pericole la adresa păcii și securității în lume. Animată de dorința de a vedea relațiile dintre state clădite pe principiile fundamentale ale suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, țara noastră a militat și militează neobosit pentru instaurarea, pe aceste baze, a unui climat pașnic de colaborare și încredere între toate statele, indiferent de sistemul lor social-economic.Progresele realizate pe linia traducerii în viață a postulatelor declarației adoptate acum 21 de ani scot în evidență că principiile drepturilor omului se impun tot mai mult ca o cerință fundamentală a zilelor noastre, ca o condiție indispensabilă - pentru progresul multilateral al popoarelor. în același timp, încălcarea repetată de către cercurile imperialiste și reacționare in diferite părți ale lumii a drepturilor omului reclamă imperios eforturi susținute din partea tuturor forțelor progresiste și democratice de pretutindeni, pentru a impune respectarea acestor principii, pentru a asigura dreptul tuturor popoarelor la o dezvoltare liberă și independentă.
Radu BOGDAN

DACĂ VREM SĂ CONSTRUIM
O EUROPĂ PAȘNICĂ
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(Urmare din pag. I)căile întîlnlte și metodele folosite pentru rezolvarea lor sînt diferite : cu toate acestea, schimburile de vederi sînt, de cele mai multe ori, profitabile nouă tuturor. Dacă ne gîn- dim bine, dincolo de filozofiile care ne despart există întotdeauna puncte de vedere comune asupra uneia sau alteia dintre problemele internaționale ce ni se impun, interese comune. Iată de ce consider că deschiderea este necesară, deschiderea în vederea apărării capacității creatoare a omului. Pentru că este mult mai ușor să soluționezi problemele — chiar și cele interne — într-un climat politic internațional sănătos, decît într-unul bolnav.Dezvoltarea contactelor și a schimburilor de păreri stimulează încrederea reciprocă. încrederea este prima condiție a destinderii. Iar destinderea face posibilă înțelegerea.
— Permiteți-mi si remarc că ideea 

dezvoltării contactelor și intensifică
rii relațiilor pe toate planurile este 
considerată în România drept o 
modalitate esențială si primordia
lă de înaintare pe calea securității 
europene Cum apreciați dv., din a- 
cest punct de vedere, politica statului 
român, eforturile sale in vederea slă
birii tensiunii internaționale si in
staurării unui climat de destindere fi 
cooperare internațională ?— Trebuie să precizez că, după părerea mea, politica guvernului român este foarte pozitivă. Cu prilejul recentei vizite pe care am făcut-o la București, am mai afirmat că sînt impresionat de capacitatea sa de a practica In mod activ metoda contactelor. Consider că. dacă vrem să realizăm destinderea în relațiile internaționale, trebuie sâ creăm un climat de încredere reciprocă, iar contactele dintre factorii de răspundere. legăturile pe planul relațiilor economice, culturale și în alte domenii sînt. într-adevăr. de natură să ne ajute la găsirea unui numitor comun. în fond, obiectivul opiniei publice este același : pacea — care nu trebuie confundată, în mod simplist,

cu absența războiului — cooperarea în - toate domeniile. în acest sens, apreciez ca fiind foarte justă calea adoptată de guvernul român, cale constructivă, lipsită de prejudecăți și pătrunsă de spiritul de receptivitate față de opiniile partenerilor de discuții. .Tocmai în acest fel se creează condițiile unui dialog eficient, atit pe plan bilateral, cit și multilateral.
— Cum apreciați premisele create 

In vederea convocării unei conferințe 
europene pentru securitate și cooperare ? Credeți, de pildă, că la o ase
menea conferință trebuie abordate 
toate problemele asupra cărora exis
tă deosebiri de vederi, sau că ar fi 
necesară înaintarea pe etape, începind 
cu obiective limitate și abordind ul
terior problemele mai complicate, in 
condiții mai favorabile ?— După părerea mea, numai o a- bordare progresivă, problemă după problemă, poate fi valabilă. Există a- tîtea probleme de soluționat, incit abordarea tuturor n-ar duce decît la cumularea dificultăților în soluționarea lor, la ratarea negocierilor chiar de la prima întîlnire. O asemenea amplă negociere nu poate fi concepută decit ca un proces metodic, de mai lungă durată.

— In legătură cu agenda viitoarei 
conferințe s-au propus, după cum se 
știe, pentru început, probleme ca re
nunțarea la folosirea forței in rela
țiile dintre statele europene, precum 
și dezvoltarea schimburilor comer
ciale, a cooperării economice, tehni
ce, științifice și culturale, pe baza e- 
galității in drepturi Ce însemnătate 
atribuiți realizării unor înțelegeri pri
vind aceste două domenii ?— Sînt de acord că ideea de securitate implică necesarmente ideea respectării suveranității naționale, a integrității teritoriale a statelor. De altfel. fără aceasta n-ar putea exista nici destindere internațională. Dreptul de a dispune de ea însăși este un drept fundamental al fiecărei națiuni, al fiecărui stat. Totodată, remarc că în condiții de insecuritate, cooperarea nu poate progresa. De aceea sînt necesare măsuri care să favorizeze atît întărirea securității, cit și a cooperării.

— V-ați referit, mai sus, la în

semnătatea dialogului intereuropean. 
In unele cercuri se manifestă ten
dința de a concepe acest dialog in 
contextul grupărilor de state, de la 
un bloc la altul. Ce părere aveți in 
această privință ?— Blocurile militare sînt anacronice. Existența lor comportă primejdii pentru securitatea continentului. Iar o conferință care își propune întărirea securității europene nu trebuie să consfințească această existență. De aceea, logica pledează nu pentru discuții de la bloc la bloc, ci atragerea tuturor statelor europene la găsirea modalităților de asigurare a păcii pe continent.

— Conform unor statistici, în anul 
1964, bugetele militare ale ansamblu
lui statelor reprezentau 132 miliarda 
dolari. In 1969, totalul lor se ridică, 
pare-se, la 185 miliarde. Este, cred, o 
consecință deosebit de îngrijorătoare 
a situației existente in Europa și in 
lume. Mă adresez omului de știință, 
istoricului : în aceste condiții mai 
pot exista ezitări in ce privește răs
punderea pe care o avem cu toții 
pentru înfăptuirea dezideratului fun
damental care este securitatea colec
tivă ?— Cifrele cu privire la înarmări sînt, prin ele însele, elocvente. Dacă vrem să construim o Europă pașnică, este indiscutabil că ele trebuie reduse. Cu atît mai mult cu cit există focare de război care amenință în orice moment să ne atragă în viitoarea lor. Și in acest sens, securitatea colectivă este o problemă de responsabilitate colectivă. Ea revine, după părerea mea, nu numai oamenilor de stat, dar și intelectualilor. opiniei publice. Noi toți ne aflăm în fața unor probleme deosebit de complexe : cooperarea și clarificarea în spiritul înțelegerii intereselor proprii, dar și al mentalității șl intereselor celorlalți. Se cuvine să cunoaștem dimensiunile fiecăruia digs tre noi. să le respectăm fără corijț, plexe de superioritate, să ne străi- duim a ne apropia unii de alții, ori"( cit de îndelung ar fi procesul ce n? se impune. Este un deziderat, dăr țf o condiție sine qua non a coexistent ței, a supraviețuirii civilizației con* tinentului nostru.
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PARIS 9 (Agarpres). — La Paria 
ea desfășoară începînd de luni lu
crările Adunării Uniunii Europei 
Occidentale, organizație din care 
lac parte cele șase țări membre ale 
Pieței comune și Marea Britanie. 
Disensiunile existente între membrii 
organizației au fost reflectate și în 
raportul prezentat Adunării de că
tre deputatul olandez Gisbest van 
Hali. Potrivit agenției France 
Presse, raportul recomandă găsirea 
unei formule care să permită re
integrarea Franței în Consiliul 
U.E.O., pe care l-a părăsit în luna 
februarie.

După cum se știe, refuzul Franței 
de a participa la activitatea orga
nismelor U.E.O. cu reprezentare gu
vernamentală este urmarea unei 
dispute cu ceilalți parteneri, care 
nu a fost nici acum reglementată. 
Disputa nu afectează însă partici
parea reprezentanților Parlamen
tului trances la lucrările Adunării 
U.E.O.

După părerea lui Gisbest van 
Hali, Franța ar putea să-și reia lo
cul în cadrul Consiliului U.E.O., 
întrucît rezultă că în ultima vreme 
Parisul nu ridica decât o singură 
condiție revenirii sale în 
și anume nediscutarea 
Angliei în Piața comună, 
ția Franței cu privire la
problemă — a spus el — a suferit 
o anumită schimbare, mai ales cu 
prilejul recentei Conferințe la nivel 
înalt a Pieței comune.

Consiliu 
admiterii 
Or, pozi- 
această

MITCHELL SHARP

Miting al studenților de la Universitatea din Washington pentru încetarea râzboiului dus de S.U.A. în Vietnam

PREȘEDINTELE NIXON
DESPRE

SITUAȚIA DIN VIETNAMWASHINGTON (Agerpres). — Președintele Nixon a ținut luni seara la posturile de televiziune o conferință de presă consacrată în esență problemelor de politică externă. Răs-

Negocierile dintre Est și Vest 
vor aduce profunde schimbări 

in relațiile dintre cele două sisteme
OTTAWA 9 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută în Camera Comu
nelor, ministrul de externe cana
dian, Mitchell Sharp, a subliniat că 
„în momentul de față, între Est și 
Vest s-a angajat o veritabilă eră a 
negocierilor, care va aduce profun
de schimbări în relațiile dintre cele 
două sisteme'*. Reîntors recent de 
la Bruxelles, unde a participat la 
reuniunea miniștrilor de externe ai 
țărilor membre ale N.A.T.O., Mit-

cheli Sharp a subliniat că printre 
principalii factori care determină 
această evoluție trebuie să fie con
siderate și convorbirile americano- 
sovietice de la Helsinki. Referin- 
du-se la convocarea unei conferin
țe general europene asupra secu
rității continentului, Sharp a spus 
că, pentru a da rezultatele dorite, 
aceasta trebuie să aibă loc „într-un 
timp oportun și în circumstanțe 
propice".

O.N.U

INTERVENȚIA DELEGATULUI ROMÂN 
ÎN ADUNAREA GENERALĂNEW YORK 9. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite i Plenara Adunării Generale a O.N.U. își continuă dezbaterile asupra problemelor ce le ridică transpunerea în practică a Declarației cu privire la acordarea independenței tuturor țărilor și popoarelor coloniale.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor din plenara Adunării Generale, delegatul român Constantin Ene a subliniat că este inadmisibil ca în epoca în care dreptul popoarelor de a-și hotărî singure soarta și-a făcut drum în istoria contemporană cu prețul luptei și sacrificiilor, să existe popoare și populații pentru care Carta Națiunilor Unite și Declarația universală a drepturilor omului să fie lipsite de semnificații. Aceste două coduri de norme consfințesc dreptul egal, imprescriptibil și inalienabil al tuturor popoarelor la liberă existență și de sine stătătoare.în încheiere, Constantin Ene a subliniat că poporul român este ferm atașat cauzei libertății, este pe deplin solidar cu lupta popoarelor împotriva dominației imperialiste, pentru cucerirea și consolidarea independenței lor naționale. România este hotă- rîtă, ca și pînă acum, să-și aducă în-

tregul său sprijin mișcărilor de eliberare națională și să contribuie, împreună cu forțele progresiste din lumea întreagă, la lichidarea definitivă a ultimelor rămășițe ale sistemului colonialist.

punzînd la o întrebare privind războiul din Vietnam, Richard Nixon a afirmat că nu vede „nici o schimbare semnificativă" de la ultima sa declarație din 3 noiembrie și a reafirmat teza „vietnamizării" conflictului. „Așa cum am arătat în cuvîntarea tnea televizată din 3 noiembrie, a adăugat el, știrile din Vietnam permit o reducere a trupelor, concomitent cu preluarea sarcinilor lor de către sud-vietnamezi (saigonezi — N.R.) în cursul acestei luni, poate în decurs de două sau trei săptămîni".El a declarat, în continuare, că . dacă situația actuală din Vietnam se va menține crede „că războiul se va termina, indiferent de ceea ce se în- tîmplă Ia masa tratativelor". în legătură cu tratativele de la Paris, el a spus că „șansele unei reglementări negociate nu sînt bune". Nixon a recunoscut că „Statele Unite subvenționează trupele thailandeze și sud-coreene, aflate In Vietnamul de sud.,Răspunzînd întrebărilor privind masacrul de la Song My, Nixon a declarat că, deși vina fiecărui implicat mai urmează a fi stabilită în proces, „la prima vedere a fost desigur un masacru care nu poate fi justificat prin nici un fel de circumstanțe". El și-a exprimat părerea că acest masacru nu ar fi decît „un incident izolat" și a respins cererile privind crearea unei comisii din care să facă parte persoane civile, nelegate de guvern sau de Pentagon, care să elucideze împrejurările masacrului de la Song My și să ancheteze modul în care acționează trupele a- mericane în Vietnamul de sud.' Referindu-se la convorbirile preliminare americano-sovietice de la Helsinki privind limitarea armamentelor strategice, președintele Nixon a calificat drept încurajatoare progresele realizate, adăugind, însă, că afirmă aceasta cu prudență.
★Camera Reprezentanților a aprobat luni, cu 330 voturi, contra 33, bugetul militar al S.U.A. pe exercițiul financiar 1969—1970- Noul buget militar american se cifrează la suma de 69,9 miliarde dolari, cu 5,3 miliarde mai puțin decît suma cerută de președintele Nixon.

m COMITETUL POLITIC 
SPECIALComitetul politio special al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat trei proiecte de rezoluție în legătură cu raportul comisarului general al Oficiului Națiunilor Unite de ajutor și lucrări pentru refugiații palestinieni în Orientul Apropiat, încheind astfel dezbaterile pe marginea acestui punct al agendei sale. Unul dintre proiectele adoptate cere Adunării Generale să prelungească mandatul Oficiului Națiunilor Unite de ajutor și lucrări pentru refugiații palestinieni din Orientul Apropiat.Opinia majorității covîrșitoare a statelor membre ale O.N.U., exprimată în cursul dezbaterilor, este că uacea nu poate fi asigurată în Orientul Apropiat atît timp cit refugiați- lor arabi din Palestina nu li se recunosc și acordă drepturile legitime, a- tît timp cît principiile fundamentale ale dreptului internațional, ale Cartei O.N.U. și declarației universale ale drepturilor omului nu sînt respectate de către toate părțile. Numai ți- nîndu-se seama de drepturile inalienabile ale populației palestiniene și aplicîndu-se în practică rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, pacea și securitatea vor putea fi reinstaurate în această regiune.

Evoluții pe
O serie de acțiuni întreprinse In ultima vreme, atît pe plan oficial cît și în mediile ce contestă opțiunile actualului regim, rețin atenția observatorilor politici de la Atena. N-a trecut neobservată declarația ministrului de externe, Pipinelis, care, fără a obiecta împotriva politicii guvernului din care face parte, a spus, în esență — referindu-se la opoziția internă și la atmosfera din unele țări occidentale, nefavorabilă regimului grec— că opinia publică nu poate fi ignorată la infinit. Prin aceasta, ministrul a dat implicit o explicație unor acte ale regimului, vizînd, în versiunea lor oficială, abolirea parțială a restricțiilor impuse în țară prin decretarea stării excepționale, la 21 aprilie 1967. Potrivit unui ordin al șefului forțelor armate, generalul U- lise Anghelis, și instrucțiunilor pe care acesta le-a dat guvernatorilor militari, „pe întreg teritoriul" libertatea personală a devenit „inviolabilă", arestările nemaiputîndu-se e- fectua fără formalitățile respective— în afara persoanelor care „se comportă într-un mod nefavorabil regimului". în același ordin se arată că a fost restabilită „libertatea presei", exceptind tratarea unor probleme, printre care acelea de natură să prejudicieze interesele securității naționale sau să „incite pasiunile politice".S-au mai înregistrat șl alte fapte pe linia declarațiilor amintite mai sus 'cu privire la limitarea restricțiilor ce derivă din menținerea stării excepționale. S-a anunțat, de pildă, că 110 profesori, eliminați anterior din în- vățămînt, au fost reprimiți în funcții. Și-au reluat posturile unii din funcționarii de la Ministerul Finanțelor, care fuseseră demiși. Concomitent cu aceste acte, însă, s-a derulat o suită de procese soldate cu condamnarea a zeci de persoane din toate categoriile populației, inclusiv militari. Pentru găsirea unui ziar interzis în servieta unui cetățean, acesta a fost condamnat la 20 de ani închisoare. Fostul secretar general al organizației de tineret „Lambrakis" a fost în două

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizita oficială în
U. R.S.S., delegația militară româ
nă, condusă de ministrul forțelor 
armate ale Republicii Socialiste 
România, generalul colonel Ion 
Ioniță, a depus marți dimineața 
coroane de flori la Mausoleul lui
V. I. Lenin și la mormîntul solda
tului necunoscut, precum și bu
chete de flori la mormintele mare
șalilor K. Voroșilov și R. Mali- 
novski.

în aceeași zi, delegația militară 
română a făcut o vizită mareșa
lului Uniunii Sovietice, I. I. Iaku- 
bovski, comandantul suprem al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia. Cu acest prilej a avut loc 
un schimb de păreri, care s-a des-

fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. A fost de față S. M. 
Stemenko, șeful Statului Major al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Delegația militară română a vi
zitat apoi Muzeul central al forțe
lor armate ale U.R.S.S. din Mos
cova.

în seara zilei de marți, 9 de
cembrie, delegația militară româ
nă a sosit în garnizoana Kiev.

Membrii delegației au fost în- 
tîmpinați de general locotenent 
G. I. Salmanov, comandantul re
giunii militare Kiev, general lo
cotenent N. K. Volodin, șeful de 
Stat Major al regiunii militare, și 
de alți generali și ofițeri superiori 
sovietici.

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager- Î>res). — La Ciudad de Mexico au uat sfîrșit lucrările celei de-a IV-a Adunări naționale extraordinare a Partidului Popular Socialist din Mexic, în rezoluția adoptată de partioipanțî se subliniază necesitatea creării unui front al tuturor forțelor democratice din țară pe baza unui program de acțiune comun. în raportul prezentat de secretarul general al Partidului Popular Socialist din Mexic, Jorje Cruicsano, se subliniază pericolul pe care-1 prezintă pentru economia țării investițiile de capital străin. Secretarul general s-a pronunțat pentru naționalizarea băncilor și a cerut adoptarea unei legislații cu privire la agricultură.
Rezultatele alegerilor

agențiile de presă transmit
S5J

Conferința interguvernamentală a Deceniului hidro
logic internațional s_a descliis la Paris. Conferința este convocată de U.N.E.S.C.O. pentru a analiza rezultatele programului de hidrologie al primei părți a deceniului și pentru a examina, totodată, modalitățile de execuție a programului în viitor. Participă delegații a 71 de state membre, precum și numeroși observatori ai unor organizații internaționale, interguvemamentale și neguvemamentale. Luînd cuvîntul, reprezentantul României, ambasadorul Valentin Lipatti, a declarat că guvernul român consideră că singurul reprezentant legitim al poporului chinez este guvernul Republicii Populare Chineze, al cărui loc este uzurpat de reprezentantul ciankaișist. El a arătat, totodată, că guvernul român consideră că singurul reprezentant legitim al Republicii Vietnamului de sud este Guvernul revoluționar provizoriu. Vorbitorul și-a exprimat, de asemenea, regretul că state ca R. D. Germană, R. D. Vietnam și R.P.D. Coreeană sînt împiedicate să participe la lucrările conferinței.

„Creșterea criminalității 
în rîndul minorilor a de
venit îngrijorătoare" —a de- clarat senatorul american Joseph Tidings în cadrul unei emisiuni televizate. O constatare similară a făcut-o Comitetul special al municipalității capitalei americane într-un raport în care se arată că, în perioada 1 iulie 1968— 30 iunie 1969, 40 la sută din numărul total al crimelor înregistrate Ia Washington au fost comise de minori.

Primul Congres extraor
dinar al Confederației ge
nerale a oamenilor muncii 
perUVieni s_a deschis la Lima. Secretarul general al acestei organizații, Isidoro Gamarra, a prezentat un raport de activitate. La lucrările Congresului participă și invitați de peste hotare.

La Cracovia au luat sfîrșit lu
crările celei de-a cincea „mese 
rotunde* polono-britanice, la care 
au participat parlamentari, eco
nomiști și publiciști din cele două 
țări. După cum menționează a- 
genția P.A.P., lucrările „mesei ro
tunde* au fost consacrate apor
tului R. P. Polone și Marii Bri
tanii la cauza securității și cola
borării europene.

Construirea unei noi ra
finării indiene,în valoare de 550 milioane de rupii (aproximativ 80,5 milioane lire sterline), a început Ia Haldia, în apropiere de Calcutta. Proiectul este realizat de guvernul indian în colaborare cu Franța și România.

scena politică greacă
rînduri condamnat ta muncă silnică pe viață.în același timp, potrivit unor observatori, s-au activizat și exponenții unor forțe nefavorabile regimului. Este citată In acest context declarația lui Constantin Caramanlis, prin care fostul lider al partidului E.R.E. a chemat guvernul de la Atena „să se retragă". Din cînd în cînd, observatorii se referă și la regele Constantin, aflat, după cum se știe, la Roma. Cu puțin timp în urmă, după ce Constantin a avut o convorbire cu pre-
CORESPONDENȚA DIN ATENA 

DE LA AL. C1MPEANV

mierul englez Wilson, oficiosul „Nea Politeia" a scris că prin aceasta el „a încălcat constituția", întrucît a expus concepții diferite de cele ale guvernului asupra situației politice din Grecia.Acestui context 1 se circumscriu chemările permanente adresate de eu- torități. populației de a sprijini actuala politică, de a accepta restricțiile ce se mențin, și care rezultă — după cum se arată — din concepția regimului că prevederile programului său n-ar putea fi realizate în condițiile unei vieți politice normale, ale existenței parlamentului.Pe linia atragerii populației la colaborare, sau cel puțin a neutralizării ei, se iau diferite măsuri. Se depun eforturi pentru lichidarea marilor stocuri de tutun acumulate în decursul anilor, și care au crescut simțitor îndeosebi după ce S.U.A și alte țări occidentale și-au limitat, după 1967, importul Ia acest articol din Grecia. Controverse ascuțite a stîrnit proiectul noului cod al asigurărilor sociale. Premierul Papadopoulos a declarat că vechiul sistem era „antisocial" și că trebuie reorganizat în așa fel ca cieze nu de pe urma lui să benefi- numai păturile avute ale

populației, ci „toți grecii". Dar n-au trecut decît cîteva zile și ministrul a- sigurănlor sociale a declarat că o problemă de o asemenea importanță nu poate fi soluționată „atît de rapid".La Atena este larg împărtășită părerea că evoluțiile din ultima vreme constituie, în bună măsură, oglindirea unei vădite preocupări a autorităților grecești față de apropiata sesiune de la Paris a Consiliului european, la care se prevede că problema situației din Grecia va ocupa un loc important. Sînt amintite în acest sens alte acțiuni destinate în primul rînd atenuării criticilor din exterior, cum ar fi prezentarea unui proiect de lege „cu privire la partidele politice" care trasează cadrul legal al activității viitoare a partidelor. Paralel cu aceste măsuri, observatorii au notat deolarația vicepremierului Pattacos că eventuala suspendare a apartenenței Greciei Ia Consiliul european ar constitui un amesteo de neîngăduit în afacerile interne ale țării. „Hotărîrile ce vor fi luate la Paris nu ne interesează" — a adăugat el.în lumina acestor considerente, sesiunea la nivel ministerial a Consiliului Europei, care începe vineri, suscită interes tn rîndurile observatorilor politici. Această reuniune va oferi, de asemenea, prilejul unor contacte între ministrul afacerilor externe al Greciei, Piplnelis, și omologul său turc, Caglayangil, tn cadrul cărora vor fi abordate probleme privind evoluția relațiilor greco- turce și situația din Cipru.Se apreciază că în sprijinul eventualei excluderi a Greciei ar exista o majoritate simplă în sînul acestui consiliu. Se știe că statutul acestui organism prevede o majoritate de două treimi pentru primirea sau excluderea unui membru. După oum s-a aflat. Anglia a cerut ca, tn cazul de față, o eventuală hotărîre să fie adoptată pe baza majorității simple. Se așteaptă, de aceea, ca soluția modalității de procedură să stîrneas- că o vie dispută.

Leonid Brejnev, ,ecretar general al C.C. al P.C.U.S., și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., au primit marți pe Pak Sen Cer, ministrul afacerilor externe al R.P.D. Coreene, și pe Ten Diun Theak, membru supleant al Prezidiului Comitetului Politic al Partidului Muncii din vicepreședinte al Cabinetului niștri al R.P.D. Coreene. Inîntrevederii, care a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost analizate voltarea Sovietică și uneleinternaționale și ale mișcării comuniste mondiale.

Centrala muncitorească 
boliviana care «Pipează principalele sindicate ale țării a trimis președintelui Alfredo Ovando o scrisoare prin care cere punerea' în libertate a tuturor deținuților politici, transmite agenția France Presse. Scrisoarea cere, de asemenea, amnistierea profesorului francez Regis Debray, condamnat sub acuzația de a fi participat în 1967 la acțiuni de partizani.

al C.C. Coreea, 
da Mi- timpul

Partidul social-creștin 
belgian (JP-S-C.), care în 1945 a succedat vechiului partid catolic, creat în 1830, și-a schimbat denumirea în „Uniunea pentru o democrație europeană și creștină" (U.D.E.C.). Hotă- rîrea a fost luată luni de comitetul de conducere.probleme referitoare la dez- colaborăril dintre Uniunea și R.P.D. Coreeană, precum aspecte actuale ale situației

La 9 decembrie p°porul tan- zanian a sărbătorit împlinirea a 8 ani de la obținerea independenței Tanga- nicăi și cea de-a 7-a aniversare a republicii. în 1964, Republica Tanga- nica s-a unit cu Zanzibanil, creîn- du-se Republica Unită Tanzania.
După trei luni de luptă Peutru reînnoirea contractului do muncă, cei 300 000 de muncitori metalurgiști italieni din întreprinderile cu participate statală au ieșit învingători, obținînd sporiri de salariu și drepturi sindicale extinse la locul de muncă. Continuă lupta celor un milion de metalurgiști din sectorul particular, care cer satisfacerea acelorași revendicări de către patronat

La invitația C.C. al P.C.U.S. 
și a guvernului sovietic, 13 Moscova a sosit într-o vizită oficială de prietenie o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Arabo Unite, condusă de reprezentantul personal al, președintelui R.A.U., Anwar el Sadat, membru al Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe.

„Ridicarea actualelor re
stricții impuse de Spania 
constituie o condiție esen
țială pentru angajarea ori
căror negocieri privind Gi- 
braltarul", 8 declarat în Camera Comunelor George Thomson, secretar de stat la Foreign Office, însărcinat cu problemele Commonwealthului. Guvernul englez, a adăugat el, și-a propus să exploreze, pe cale diplomatică, toate posibilitățile de ameliorare a situației din Gibraltar, precum și a relațiilor hispano-britanice.
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Seismometrele in
stalate la 19 noiem
brie în Oceanul Fur
tunilor de către astro- 
nauții Charles Conrad și Alan Bean au înre
gistrat șapte șocuri 
seismice provocate 
probabil de căderea u- 
nor meteoriți. Dr. Gary 
Latham, specialist al

IN NOUA PROVI 
DECRETATA STARE

NAIROBI 9 (Age 
Nairobi au fost da 
rezultatele definita 
lor generale care s 
pentru prima dată 
independenței de s 
După cum reiese di> 
finului, 50 de deput 
gislaturi, din care 
obținut un nou ms 
ment, care are un 
locuri. Un număr t 
bri ai fostului par 
care și 5 miniștri, n 
reînnoiască mandat 
numărul persoanele 
prima dată să se r

După anunțare: 
scrutinului, preșe 
Kenyatta a făcut < 
care și-a exprimat 
tru faptul că alege 
șurat fără incident 
tensiunii create în 
terzicerea partidulr

Acții 
ale parti 

thailai

BANGKOK 9 (A 
localitatea Bacho c 
landei, anunță agi 
avut loc o luptă în 
partizani și o unita 
urma acestei ciocni 
mai multe ore s- 
pierderi de ambeh 
tă informație cc 
transmise în ultirr. 
gențiile occidentale 
ritoare la o recrut 
cării de partizani
meridionale ale Thailandei. Auto
ritățile de la Bangkok au declarat 
stare excepțională în nouă provin
cii din sudul țării.

laboratorului da cerce
tări științifice „La- 
mont-Dhoerty" al Uni
versității Columbia, a 
precizat că acești me
teoriți au căzut într-o 
zonă al cărei perime
tru este de aproxima
tiv 95 kilometri. Șocu
rile au produs unde 
seismice cu o rexonan-

'SUS

ță asemănătoare celei 
produse la căderea e- 
tajului superior al mo
dulului „Intrepid". 
Seismogramele indică 
faptul că punctul de 
plecare al undelor se 
află la suprafața Lu
nii, ceea ce exclude 
posibilitatea unor cu
tremura lunara natu
rale.

î 
î

î 
î

AGENDĂUn mare juriu din Los An
geles a pus sub acuzare pe Char
les Manson și pe alți cinci mem
bri ai „comunității de hippies*, 
vinovați de asasinarea actriței de 
cinema Sharon Tate și a altor 
patru persoane care se găseau in 
vila ei de lingă Los Angeles.

Hotărirea a fost luată după 
două zile de audiere ă diferiților 
martori de către procurorul dis
trictual din Los Angeles. Prin
tre cei audiați s-au aflat mai 
mulți hippies, care au vagabon
dat un timp împreună cu Man- 
son și au relatat despre „cultul 
crimei" promovat de acesta.

<

Festivalul de muzică 
„ROCk", carB s_a desfășurat la sfîr- șitul săptămînii trecute în aer liber în apropiere de localitatea Tracy (California) și care a atras peste 300 000 de tineri fanatici, s-a încheiat cu următorul bilanț: patru morți și... patru nou născuti.

Iarna a intrai în drepturile ei și în Franța In fotografie : o șosea troienită 
la vest de Paris

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Seîntell". Tel. 17 00 10 17 «0 M. Abonamentele se Iac ta oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi șt Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

ECONOMICĂ

O delegație economică guver
namentală franceză a sosit luni 
la Sofia pentru a semna noul 
acord comercial pe perioada 
1970—1974, care va reglementa 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări. In legătură cu aceasta, 
agenția B.T.A. precizează că 
Franța ocupă locul al treilea în 
comerțul Bulgariei cu țările capi
taliste, după R. F. a Germaniei 
și Italia.

Tot la Sofia au început și con
vorbirile între o delegație econo
mică irlandeză, sosită într-o vi
zită oficială în R. P. Bulgaria, și 
reprezentanți ai organizațiilor 
bulgare de comerț exterior, în 
vederea încheierii unui acord co
mercial între cele două țări.

O delegație iugoslavă, condusă 
de Toma Granfil, membru al Ve- 
cei Executive Federale, a plecat 
la Bruxelles. In capitala Belgiei, 
delegația va continua tratativele 
cu delegația Comisiei C.E.E., în
cepute în octombrie anul trecut, 
în vederea încheierii unui acord 
comercial între Iugoslavia și Co
munitatea Economică Europeană.
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